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

 

 
 

In deze Lindeflits aandacht voor: 

belangrijke data, jarigen april en mei, 

nieuwe leerlingen, Koningsdag, 

Sponsorloop en nog meer. 
 

 
 

17-04 Groep 8 Cito-eindtoets 

18-04 Groep 8 Cito-eindtoets 

19-04 Groep 8 Cito-eindtoets 

19-04 Groep 1-2 Koningsontbijt 

 Sponsorloop – Koningsspelen 

20-04  Groep 3-8 Koningsontbijt 

21-04 Start Meivakantie 

07-05 Weer naar school 

09-05  Luizencontrole 

  Veldles groep 5/6 

10-05 Hemelvaart VRIJ 

11-05 VRIJ  

13-05 Moederdag 

21-05 Pinksteren VRIJ 
 

 
 

     De jarigen van april zijn: 

 

3 Noah Roeters 

5        Juf Tiny 

8 Tom Rikers 

10 Juf Myriam 

11 Siem Hamers 

14 Luka van Wieringen 

16 Cecile Hanselaar 

17  Silver Rosbender 

20 Stan Courtens 

25 Vic van der Veur 

29 Kasper Houben 

 Rosalie Costongs 

30 Joëlle van de Berg  

Juf Christa   
 

Wij wensen  jullie een fijne dag toe! 
 

De jarigen van mei  zijn: 
 

1 Juf Vivianna 

2 Fenna Hameleers 

 Finn Nijs 

4 Jonah Boessen  

11 Ayaanle Farah 

12 Britt Kerckhoffs 

17 Amber Demas 

21 Mila Snel 

  

Ook jullie wensen wij een fijne dag toe! 
 

 
 

De leerlingen van groep 8 maken op 17, 18 

en 19 april de Cito-eindtoets.  
 

Wij wensen jullie allemaal veel  

 

 

 

 

 

 
 

DE LINDEFLITS 

BELANGRIJKE DATA 

 

JARIGEN APRIL EN MEI 

CITO-EINDTOETS  

succes ! 

! 
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Siem Hamers is vandaag definitief 

groep 1 komen versterken. Momenteel 

oefenen Jonah Boessen en Rio 

Ramakers in groep 1. Rio start volgende 

week definitief in groep 1 en Jonah na 

de meivakantie. We heten jullie alle 

drie van harte welkom op onze school 

en we hopen dat jullie een leerzame, 

maar ook een leuke tijd op de 

Lindegaerd tegemoet gaan. 
 

 

 

 

 
 

 
 

In het kader van Koningsdag start 

groep 1/2 volgende week donderdag (19 

april) met een ontbijtje. Wij verzorgen 

deze keer het ontbijt, dus u hoeft voor 

niets te zorgen. Zijn er speciale diëten, 

wilt u dit dan even aan de leerkracht 

doorgeven.  
 

Donderdagmiddag 19 april zijn de 

Koningsspelen, deze zijn voor alle 

groepen. De kinderen die overblijven 

lopen samen met de leerkrachten naar 

het RVU terrein. De kinderen die 

tussen de middag naar huis gaan, willen 

wij vragen rechtstreeks naar het RVU 

terrein te komen.  

We openen deze middag gezamenlijk 

sportief en muzikaal op het sportveld 

van R.V.U. U bent van harte welkom om 

deze middag samen met de kinderen te 

openen. Na de muzikale warming-up 

zullen de groepen 1 t/m 4 starten met 

een sponsorloop , daarna de groepen 5 

t/m 8. De kinderen zullen lopen voor 

een nieuw klimtoestel voor op de 

speelplaats.  

   Ouders, opa’s, oma’s en  

   verzorgers   zijn natuurlijk  

   welkom om ons hierbij aan  

   te moedigen. 
 

Denkt u eraan het formulier en het  

geld uiterlijk maandag 16 april in te 

leveren bij de leerkracht van uw kind! 

Na afloop van de sponsorloop zullen de 

kinderen starten met de Koningsspelen. 
 

Wat heeft uw kind die middag nodig? 

 Sportkleding, heeft u oranje, rode, 

witte of blauwe kleding, dan zou 

dat wel erg leuk zijn! 

 Flesje of bidon gevuld met water. 

 Eventueel extra kleding. 

 Het is verstandig uw zoon/ dochter 

in te smeren, want het ziet er naar 

uit dat het een zonnige dag zal 

worden. 

 Uw zoon/ dochter mag die middag 

een waterpistool meenemen, het 

liefst al gevuld met water en 

voorzien van een naam. Wanneer 

deze ‘s morgens mee naar school 

genomen wordt, deze graag aan de 

juf of meester geven. 

 Handdoek 

 Makkelijke rugzak waarmee uw 

kind zelf de spullen kan dragen. 
 

En ook voor de groepen 3 t/m 8 

wordt er natuurlijk voor een 

ontbijt gezorgd. Dit koningsontbijt 

is op vrijdagmorgen 20 april. 

 

 

 

NIEUWE LEERLINGEN 

kONINGSDAG - SPONSORLOOP 
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Op woensdag 9 mei (na de meivakantie) 

komt het Kriebelteam weer in actie! 
 

 
 

In verband met de Eerste Heilige 

Communie presenteren  de 

communicantjes zich op zondag 15 april 

in de H. Mis van 10.00uur. 

 

Op zondag 27 mei zullen 

zij  de 1e Heilige Communie 

ontvangen in onze 

parochiekerk H. Hart van 

Jezus  in Rothem.  
 

 

 

 
 

De schoolvakanties voor volgend schooljaar 

zijn al bekend. Mocht u al een vakantie 

willen boeken, wilt u hier dan rekening mee 

houden?  
 

Herfstvakantie      15 okt. t/m 19 okt. 2018 

Kerstvakantie        24 dec. t/m 4 jan. 2019 

Carnavalsvakantie    4 t/m 8 maart 2019  

Meivakantie            22 april t/m 3 mei 2019 

Hemelvaart          30 + 31 mei 2019 

Pinkstermaandag    10 juni 2019 

Zomervakantie        8 juli t/m 16 aug. 2019 
 

Pasen valt dit schooljaar in de meivakantie! 

Er zullen nog studiedagen aan dit lijstje 

worden toegevoegd. 

 

 

 

 

 

 
 

De volgende Lindeflits verschijnt in 

mei 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRIEBELTEAM IN ACTIE 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 

 

VAKANTIES SCHOOLJAAR 2018-2019 

VOLGENDE  LINDEFLITS 
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