NIEUWSBRIEF
oktober 2018

VOORWOORD
Twee maanden verder in het schooljaar. We draaien op volle toeren. Heel wat fijne
activiteiten stonden ook deze oktobermaand op het programma.
Op het eind van die maand genieten we van een welverdiende herfstvakantie om nadien
te starten aan het tweede deel van de eerste trimester.
Veel leesgenot in deze nieuwsbrief!!!

nieuwsbrief DE LINDE schooljaar 2018-2019 nr. 2

VERSLAG UIT DE VOORBIJE MAAND
●

De leerlingen van de pauwenklas onderzoeken graag dingen uit de natuur. Zo onderzochten
we of er in een paddenstoel wel echt sporen zitten en hoe die er dan wel uitzien. We hebben
ook bloembollen geplant. Nu maar wachten wanneer die tulpen gaan uitkomen…

●

De leerlingen van de schildpaddenklas ontdekten tijdens de taallessen hoe goed/niet goed
ze elkaar kennen. Op het einde van het thema deden ze een quiz die Yenne won. Als prijs
koos hij samen met de klas naar het speeltuintje gaan. Dit vond iedereen een goed idee
en allen hebben we hiervan genoten.

● Op 2 oktober kregen we de leesbeesten op bezoek. Twee gekke dames die een
verhaal kwamen vertellen uit een mooi boek. Alle klassen kregen nadien een tas
vol leuke boeken om in te lezen. Het was een leuke activiteit.
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●

De kinderen van de vlinder- en leeuwenklas moesten de voorbije week hun fiets meebrengen
naar school. Eerst controleerden ze of hun fiets wel in orde en veilig was. Daarna moesten ze
een parcours afleggen op de speelplaats. Ze leerden vooral om veilig in groep te rijden, op tijd
te kunnen remmen,…. Op vrijdag zullen ze een fietstochtje langs de weg, en op een
fietsroute, maken. En dit alles ter voorbereiding van de sportklassen in mei.

●

De leeuwen en de vlinderklas trokken naar het circuit van Terlaemen (Zolder) om daar tijdens
de vroemdag mee te rijden in een echte racewagen. NATUURLIJK vonden ze dit een toffe
dag….vroooeeeeeemmmmmmmm.

●

Vrijdag voor de herfstvakantie deden we samenwerkingsspelen, elke groep moest moeilijke
opdrachten uitvoeren die alleen lukken door goed samen te werken.
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Nieuws!
grapje
Echt gebeurd in de vlinderklas: Ismira zal mee op sportklassen gaan, maar zij
maakt zich nu al zorgen!! … “Juf, wie gaat daar mijn kleren strijken?” :-)
leuk nieuws
Wisten jullie dat de kinderen van de leeuwenklas en de vlinderklas al echt goed
kunnen fietsen, zelf de Galgenberg opfietsen is voor hen geen probleem.

droevig nieuws
De oma van Musa en de oom van Samuel zijn overleden, we wensen de families veel
sterkte toe.

TE ONTHOUDEN DATA
● Herfstvakantie van maandag 29 oktober 2018 tot en met zondag 4 november
● dinsdag 6 november
○ de vlinders en leeuwen gaan naar een toneelvoorstelling in de Muze.
● donderdag 8 november
○ voormiddag MST (medisch toezicht) voor de leeuwen
○ sportactiviteit voor de schildpadden: Alles met de bal.
○ De poezen gaan naar een toneelvoorstelling in de Muze
● dinsdag 13 november
○ muzisch project door de leerlingen van het SFC voor alle groepen.
● vrijdag 16 november
○ vaccinaties voor de leerlingen geboren in 2012 en 2008
● dinsdag 20 november
○ netbaltornooi voor de vlinders en leeuwen
● donderdag 29 november
○ vergadering van de ouderraad
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