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NIEUWSBRIEF 
 
 

januari-februari 2021 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORWOORD 
 
We zijn al in de helft van het schooljaar. En nog altijd moeten we 
rekening houden met het corona-virus en functioneren de scholen in 
code oranje. 

Geen verre uitstappen, geen ouders die naar school kunnen komen, de 
leraren dragen mondmaskers en we moeten regelmatig onze handen 
ontsmetten. Ook de kinderen dragen op de bus nog steeds hun 
mondmaskers. 

Toch trachten we het schoolleven zo normaal mogelijk te organiseren en 
af en toe wordt er voor de klasbubbel een fijne activiteit georganiseerd. 

In deze nieuwsbrief lees je over de voorbije maanden in DE LINDE. 
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VERSLAG UIT DE VOORBIJE MAAND 
  
 

● Verslagjes over de kerstvakantie van de leeuwenklas. 
 

Ik heb tiktok gekeken in de vakantie. 
Ik heb ook veel gefietst. 
Ik ben ook lui geweest en heb veel geslapen. 
Ik heb berichten gestuurd naar mijn vrienden. 

 
Ik ben naar mijn neef gegaan en we hebben samen gespeeld. 
Ik ben met mijn ouders en zus gaan winkelen. 
Ik ben alleen gaan fietsen. 
Wij hebben gebarbecued. 
Ik heb veel geslapen. 

 
Ik heb veel ps4 gespeeld met mijn vriend. 
Mijn mama, mijn zus en ik hebben een feest gehad op nieuwjaar en 
dat was heel leuk. 
Ik ben samen met mijn zus gaan skaten! 
 
Gelukkig nieuwjaar allemaal! 

   
● De kinderen van de vlinderklas hadden in december op de laptops 

een kerst-memory gemaakt. Zij speelden dit spel samen met de 
kinderen van de wasberen-klas. Leuk, leuk!! 

 
 

   
 

● In de pauwenklas wensten we elkaar een gelukkig nieuwjaar.  We 
versierden cake en maakten het heel gezellig. 
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● Donderdag, 14 januari speelden we spelletjes in de vlinderklas. We deden dit in 
groepjes van 4. We speelden ‘Toren van Pisa’, ‘Doolhof’, ‘UNO’ en ‘smileys’.  Juf 
Ilse en meester Flor hielpen ons. Zij letten erop dat we ons aan de regels hielden 
en dat we tegen ons verlies konden.  

 
 

● In de poezenklas werd er lekker 
gekookt. 
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● SNEEUWPRET EN DANSEN MET DE GROENE MADAM 

 
● Enkele sfeerbeelden van het kerstfeest in klasbubbel op 18/12/2020 

 

 
 

Nieuws! 
 

● Omwille van de huidige crisis hebben we voorlopig besloten om niet te gaan 
zwemmen met onze leerlingen. 

● De bezoeken aan de bieb en de Muze zijn ook geschrapt. 
● In de week van 22 maart krijgen de leerlingen hun tweede rapport. Hoe het 

oudercontact verloopt laten we nog weten. 

TE ONTHOUDEN DATA 
 

● zaterdag 3 april start van de paasvakantie 
● zondag 18 april einde van de paasvakantie 

 


