NIEUWSBRIEF

VOORWOORD
Het schooljaar is alweer
weer twee maanden verder. Jullie hebben al heel wat geleerd in je
nieuwe klas. Ook de nieuwe leerlingen zijn het leven op ‘De Linde’ al wat gewoon. In
oktober gebeurde er heel wat op onze school. De kinderen hebben samen met de
leerkrachten heel wat neergeschreven
geschreven zodat we allen kunnen meegenieten van deze
mooie verhaaltjes.
En maak er nog een mooie herfstvakantie van.
Meester Peter
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VERSLAG UIT DE VOORBIJE MAAND
Meester Peter Simons op pensioen
Op woensdag 30 september is meester Peter
met pensioen gegaan. We maakten een lied
voor hem op het lied ‘bagagedrager’. We
hadden foto’s bij het lied gemaakt. Mohamed
en Celine hebben op de vuilbakken
getrommeld. Meester Peter vond het heel
leuk in de turnzaal.
Verslag door Natalia en Melissa van de uilenklas

Herfstwandeling Verslag door Emre en Livio van de leeuwenklas
Omdat het de week van het bos was
maakten 4 klassen een wandeling aan
Molenheide . We deden dit donderdag 15
oktober 2015.

Wij hebben zeker 3uur gewandeld. De
afstand was 14km.
Ik had het koud maar heb wel
volgehouden!!! Livio
Ik was klets nat maar toch heb ik het
volgehouden. IK WAS ECHT MOE!!!
Emre
Koken in de kamelenklas
Donderdagmiddag 22 oktober maakten we
lekkere quiche met broccoli, bloemkool,
courgette, tomaat, ajuin, kippenwit, ei,
room en gemalen kaas. De kinderen
snoepten zelfs al lekker van de koude
groentjes die over waren. Ook hadden we
nog wat bloemkool en broccoli over,
daarvan maakte de juf lekker soep. Enkel
de meisjes wilden graag een tasje soep.
Nadat de kinderen genoeg geduld hadden
gehad en de quiche goed doorbakken was,
hebben we hier gezellig samen van kunnen
smullen!
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HALLOWEEN
Op vrijdag 30 oktober liepen er op
‘De Linde’ heel wat griezels rond.
ron
Vanwaar deze kwamen of waar ze
ontsnapt zijn weet niemand… Gelukkig
waren ze best wel lief!

Meester Peter Simons bakt pannenkoeken. (Verslag door de pauwenklas)
Meester Peter is in alle klassen pannenkoeken komen bakken omdat hij op pensioen is. De
pannenkoeken waren heel lekker en de meester was weer grappig. 
Appelflapjes maken

Op dinsdag 27 oktober
maakten de kinderen van de
beverklas appelflapjes. De
le
lekkere hapjes waren voor de
ouders die naar de infoavond
kwamen die avond.
Hmmmm… dat was lekker!

Herfstwandeling (verslag door de kamelenklas)
Op donderdag 15 oktober zijn we met de hele school op
herfstwandeling geweest. Wij gingen met de auto naar Kiewit
om daar een wandeling te maken van iets minder dan 5 km.
Na onze mooie wandeling, begon het jammer genoeg te
regenen. Daarom zijn we dan toch maar vroeger terug naar
school gekomen! Op school maakten we lekkere warme
pudding, daarvan kregen we het tterug
erug goed warm!
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WIST JE DAT-JES …
Wist je dat…

- juffrouw Ine, volgens Mahmud, enkel een bril heeft om slim te lijken?
- Angelos tijdens een spelletje kienen “QUICHE’ riep in plaats van “KIEN” toen hij een volle
rij had.
- juffrouw Ine tijdens een middag het zo druk had dat ze gewoon vergat te eten.
- dat juffrouw Anke in de vorige nieuwsbrief per ongeluk de schildpaddenklas vergeten te
vermelden was bij de ‘wist je dat-jes’. SORRY LIEVE SCHILDPADDEN EN JUF ANNE!

TE ONTHOUDEN DATA
31 okt. t.e.m. 8 november 2015
Woensdag 11 november 2015

Vakantie

Wapenstilstand (Vrije dag)

Donderdag 12 november 2015

Biebbezoek voor leeuwen en haviken

Dinsdag 24 november 2015

‘Alles met de bal’ voor schildpadden en kamelen

Dinsdag 17 november 2015

Donderdag 26 november 2015

Biebbezoek voor poezen

Netbaltornooi voor steenbokken, uilen, leeuwen
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