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Informatieblad voor leerlingen, ouders en alle anderen die betrokken zijn bij bs. De Lindegaerd. 

 

 
 

In deze Lindeflits o.a. aandacht voor: 

belangrijke data, jarigen, eerste heilige 

communie en nog veel meer !  
 

 
 

09-5  Start Entreetoets 

10-5 Luizencontrole 

 Vergadering OV 

14- 5 1ste Heilige Communie 

 Moederdag 

15-5 Studiedag Kinderen VRIJ 

24-5 Studiedag Kinderen VRIJ 

25-5 Hemelvaart VRIJ 

26-5 VRIJ 

05-6 Pinkstermaandag VRIJ 

18-6 Vaderdag 
 

 

 
 

De leerlingen van groep 7 maken vanaf 9 

mei gedurende twee weken de entreetoets. 

De toetsen worden verdeeld over 

verschillende dagen. 
 

Wij wensen jullie veel  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De jarigen van mei  zijn: 

 

2 Fenna Hameleers 

 Finn Nijs 

3 Sam Coolen  

11 Ayaanle Farah 

12 Britt Kerckhoffs 

17 Amber Demas 

21 Mila Snel 

25  Juf Marijke  
  

Wij wensen  jullie een fijne dag toe! 
 

 

 
 

Op zondag 14 mei zullen  
 

Rosita Deceuninck 

Jill Demas 

Jenna van Kan 

Robin Kruytzer 

Bèr Meertens 

Maiky Schobbe 

Mike Welzen 
 

de 1e Heilige Communie 

ontvangen in onze parochiekerk 

H. Hart van Jezus  in Rothem. 
 

Wij wensen jullie een mooie, 

 onvergetelijke dag! 

 

 

 
 

 

 

 

DE LINDEFLITS 

BELANGRIJKE DATA 
 

ENTREETOETS 

JARIGEN 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 

 

succes ! 
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NIEUWE LEERLINGEN 
 

 

 

Afgelopen maandag zijn Rosalie Costongs, 

Kasper Houben, Joëlle van den Berg en 

Stan Courtens  groep 1 komen versterken. 

Mila Snel komt nu oefenen en vanaf 29 mei 

komt ze definitief in groep 1. 

We heten jullie van harte welkom op onze 

school en we hopen dat jullie een leerzame, 

en ook leuke tijd tegemoet gaan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Woensdag 10 mei is het kriebelteam 

weer in actie geweest. Helaas zijn er 

levende luizen geconstateerd. De 

betreffende ouders zijn reeds ingelicht. 

Wij vragen u echter met klem uw kind zelf 

regelmatig te controleren. 
 

Over twee weken volgt een hercontrole! 
 

 
 

Op maandag 15 mei en woensdag 24 mei a.s. 

zijn studiedagen voor het team gepland.  

De kinderen hebben die dagen VRIJ! 
 

 

 

 

 

 

 
 

De oudervereniging wil u nu al op de hoogte 

brengen van het feit dat er volgend 

schooljaar een  vacature bij de 

oudervereniging ontstaat.  

Wilt u meer informatie of wilt u zich 

aanmelden voor de functie dan kunt u 

contact opnemen met Shelly Habets, 

voorzitter van de oudervereniging, 

ouderverenigingdelindegaerd@gmail.com. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 juni 2017. 

Bij meerdere aanmeldingen wordt geloot. 
 

 
 

De schoolvakanties voor schooljaar 2017-

2018, regio zuid- en midden Limburg, zijn 

bekend. De studiedagen voor dat 

schooljaar moeten hier echter nog aan 

toegevoegd worden. Mocht u al een 

vakantie willen boeken, wilt u dan  

rekening houden met deze data?  
 

Herfstvakantie      16 okt. t/m 20 okt. 17 

Kerstvakantie        25 dec. t/m 5 jan. 2018 

Carnavalsvakantie  12 feb. t/m 16 feb.2018  

Paasmaandag           2 april 2018 

Meivakantie            23 april t/m 4 mei 2018 

Hemelvaart          10 + 11 mei 2018 

Pinkstermaandag    21 mei 2018 

Zomervakantie        9 juli t/m 17 aug. 2018 

 

 

 

 

 

 

De totale opbrengst van de sponsorloop voor 
Make a Wish is uiteindelijk uitgekomen op 
€1826,07. Dit is een super bedrag, zeker 
gezien het korte tijdsbestek waarbinnen deze 
actie heeft plaatsgevonden. 
Hiervan zal ook melding gemaakt worden op 
de regiopagina van Make a Wish: 
http://www.makeawishnederland.org/in-de-
regio/limburg_7/ 

 
 

 
 
 

De volgende Lindeflits verschijnt  in 

juni 2017 
 

 

 

 

 

KRIEBELTEAM IN ACTIE 

STUDIEDAGEN 
 

OUDERVERENIGING 

VAKANTIEDATA SCHOOLJAAR 2017-2018 

VOLGENDE  LINDEFLITS 

MAKE A WISH 
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