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_____________________________________________________ 

Welkom in de nieuwsbrief van februari. We begonnen het nieuwe jaar met 

onze nieuwjaarsreceptie. We laten jullie graag even meekijken. Verderop 

vinden jullie onder andere een nieuw experimentje om te (w)onderzoeken, 

de Wablafkrant en de maandkalender. We blikken ook even terug op wat er 

de afgelopen maand binnen onze schoolmuren gebeurde. 
  

NIEUWSBRIEF 

februari 

mailto:directie@vbs-delinde.be
http://www.vbs-delinde.be/


 
Verhalen uit de 

klassen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
De leerlingen van het derde leerjaar werden uitgedaagd om opdrachten 

uit te voeren. Eén van de opdrachten was een stripverhaal maken over het 

school. De hoofdrol in dit stripverhaal is juf Zoë. De bewaker en juf Zoë 

vechten met elkaar. De juf wint doordat ze een fakkel gooit tegen de 

school-mutant.  

 
 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Vakantieperioden en vrije dagen: 

Schoolvakanties:  

- Krokusvakantie: zaterdag 18 februari tot zondag 26 februari 

- Paasvakantie: zaterdag 1 april tot zondag 16 april 

- Feest van de arbeid: maandag 1 mei 

- Hemelvaart met brugdag: donderdag 18 en vrijdag 19 mei 

- Pinkstermaandag: maandag 29 mei 

 

Pedagogische studiedagen:   

- Woensdag 8 maart 

- Dinsdag 23 mei 

 

Instapmomenten in de peuterklas: 

- Woensdag 1 februari 

- Maandag 27 februari 

- Maandag 17 april 

- Dinsdag 30 mei 

 

Andere belangrijke data: 

- Donderdag 9 februari: #iktrekhetmijaan: gekke truiendag 

- Woensdag 15 februari: kijkmoment instapklas 8u45 

- dinsdag 21 maart om 19.30u: infoavond kasteelklassen L4,L5 

- Woensdag 29 maart: kijkmoment instapklas 8u45 

- Dinsdag 2 mei tot vrijdag 5 mei: kasteelklassen L4,L5 

- Zondag 14 mei: familiedag 

- Woensdag 24 mei: kijkmoment instapklas 8u45 

- Donderdag 15 juni: techniekdag L3,L4,L5 

- Maandag 19 juni tot vrijdag 23 juni: meerdaagse uitstap L6 

-  

 
  

Een blik op het schooljaar 2022-2023 

 



 

 

 

Binnenkort is het weer zover! We vieren carnaval op school!! 

De meeste kinderen hebben er alvast zin in! 
 

 

Op vrijdag 17 februari ’23 mag groot en klein verkleed naar school 

komen.  

Eigen fantasie is nog steeds leuker dan een duur pakje van de winkel!  

Wapens zijn helemaal niet gepast en maskers zijn ook verboden. 

Met confetti, serpentines of spuitbussen gaan we toch alleen maar 

de speelplaats en klassen vervuilen, dus dat laten we thuis. 

 

Die vrijdag zal ons ouderbestuur weer instaan voor een smakelijke 

hap. 

Vanaf 8u45 worden alle klassen verwend en krijgen de kinderen 

lekkere pannenkoeken. Voor kinderen met een allergie mogen de ouders zelf deeg 

of pannenkoeken voorzien (dus een tussendoortje is die dag niet nodig). Alle klassen 

eten de pannenkoeken in de voormiddag.  

 

Als het weer het toelaat maken we in de namiddag met de hele school een 

carnavalsstoet door een stukje Achterbroek. 

We vertrekken rond 13u30 aan de schoolpoort op Achterbroeksteenweg en onder 

politiebegeleiding stappen we naar Brasschaatsteenweg, Bloemstraat, Heiken, 

Dr.J.Goossenaertsstraat en terug via Brasschaatsteenweg en servitudeweg. De 

jongste kleuters (rood, blauw, groen) blijven op school. De andere kinderen mogen 

eventueel ook met steps of go-carts deelnemen : enkel als ze versierd zijn! Gewone 

fietsen mogen niet mee. 

 

We hopen uiteraard op ‘supporters’ langs de 

kant van de weg (maar zonder serpentines 

of spuitbussen… )  

 

    

Groetjes van alle leerkrachten! 
 

 

  



 
 

Kan jij peper laten 
dansen? 
 
Peperkorreltjes laten dansen en springen als 
vlooien? 
Dat kan, met statische elektriciteit! 

 

Ons jaarthema is (w)onderzoekers. We dagen jullie graag uit met een klein experimentje 

om ook thuis op (w)onderzoek te gaan. 

 

Wat heb je nodig? 

Peper, zout, ballon en je haar 

 

Aan de slag! 

Stap 1: Maal wat peper boven de tafel. 

Of strooi gemalen peper over de tafel. 

Stap 2: Blaas de ballon op en knijp of 

knoop het teutje dicht. 

Stap 3: Wrijf met de ballon over je 

haren. Voel of hoor je iets gebeuren? 

Stap 4: Houd de ballon boven de peper. 

Wat zie je? Denk je dat dat ook lukt met 

zout? 

Stap 5: Strooi eens wat zout tussen de peper en probeer het experiment opnieuw. 

 

Wat gebeurt er? 

De peper springt als het ware naar de ballon toe. Laat de vlooien maar dansen! 

 

Hoe zit dat? 

Door over de ballon te wrijven maak je eigenlijk elektriciteit! We noemen dat statische 

elektriciteit. 

 

Door snel en stevig met de ballon over je haren te gaan, verander je iets aan de ballon. 

Er springen elektrisch geladen deeltjes van je haren naar de ballon. Daardoor krijgt de 

ballon een elektrische lading. Die lading noemen we ‘negatief’ of ’ — ‘. 

 

Als je de ballon nu boven de peper houdt, zie je dat de peper reageert. Die springt naar 

de ballon. De ballon trekt de peper aan. Hoe dat komt? Wel, de peper heeft even veel 

‘positieve’ of ’ + ’ lading als ’ — ’ lading. Tegengestelde ladingen, ’ + ’ en ’ — ‘, trekken 

elkaar aan. De ’ + ’ lading van de peper wordt dus aangetrokken door de ’ — ’ lading van 

de ballon. 

 

Waarom het met zout niet werkt? Simpelweg omdat die korreltjes te zwaar zijn om naar 

de ballon te springen. Peper is veel lichter. 

 
Waar kom je dat nog tegen? 

Soms blijven je haren rechtop staan bij het kammen. Hoe komt dat? Door te kammen 

wordt de kam elektrisch geladen. De elektrische lading op de kam trekt je haar aan en 

doet het overeind staan. 

 

Zin in nog meer proefjes? https://www.technopolis.be/nl/proefjes/voor-bezoekers/ 
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De ouderraad kocht voor onze 2 

speelplaatsen leuk materiaal om mee te 
spelen: 

 
- Een balanceerbord 
- Rivierstenen  
- Paardentuigjes 
- Stelten  
- spikebal 
- springstok 

 
 
 

 
 
 
 
Ze kochten ook 
stevige praktische 
bakken aan om ons 
speelgoed netjes in 
te bewaren. DANK 
JULLIE WEL! 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
        
 

● we een nieuwe middagmoeder bij hebben?  

● we hier heel dankbaar voor zijn? 

● een aantal meisjes van het 4de en 5de leerjaar vrijwillig 

oefenden, thuis en tijdens de middagpauzes, voor het 

fluodansje? Ze gaven een spetterend optreden! Bedankt, 

meisjes! 

 

 

 
 
 

● Bedankt aan de ouders die zorgden voor de lekkere hapjes tijdens 

onze nieuwjaarsreceptie! 

● Bedankt aan de juryleden die het beste gaven van zichzelf op de 

fluoshow. 

● Bedankt aan Zus en Sus om de show in goede banen te leiden. 

● Bedankt aan alle kinderen die grappig, ludiek, creatief, origineel en 

vooral goed zichtbaar verkleed waren. 

● Bedankt aan alle (groot)ouders die veel werk staken in het verzamelen 

of maken van fluokleren. 

● Bedankt aan de ouders die reden zodat de kleuters naar de speeltuin 

konden. 

● Dankjewel aan juf Bernadette voor het vertellen van alle interessante 

verhalen over ons dorp! 

● Dankjewel aan de oma die ons begeleidde tijdens het bezoek in de 

drukkerij! 

● Dankjewel aan de mensen van de drukkerij voor de interessante 

rondleiding! 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

Rares en Ilinca hebben een zusje gekregen. Zij heet Ioana. 
Proficiat aan de grote broer en zus en aan de ouders. Geniet van 
jullie kleine meisje. 
 
Lianne en Roselien zijn fiere grote zussen geworden van Florine. 
Ook deze meisjes en ouders wensen we graag proficiat met hun 
kleine meid. 

  



 

Maandkalender februari 
 

wo 1 groene klas afzetten aan de sporthal 
rode klas ophalen aan de sporthal 
oudercontacten groene klas + L6 
meeloopdag Heilig Hart L6 
geld wafel- en chocoladeverkoop 

do 2 13u-14u40: L3,L4: knutselen voor Oye Lena (mundiale activiteit) 
L3 ophalen aan de sporthal 
oudercontacten L6 

vr 3 oudercontacten L4 + L6 

za 4   

zo 5   

ma 6 L1,L2: knutselen voor Oye Lena (mundiale activiteit) 
L5,L6: mundiale activiteit  
oudercontacten groene klas + L2 + L3 + L5 

di 7 L1,L2,L3: zwemmen, naar zwembad met de bus 
oudercontacten L2 + L3 + L4 + L5 

wo 8 groene klas afzetten aan de sporthal 
rode klas ophalen aan de sporthal 
oudercontacten groene klas + L2 + L4 + L5 
meeloopdag Heilig Hart L6 

do 9 L3 ophalen aan de sporthal 
gekke truiendag #iktrekhetmijaan 
oudercontacten L4 + L5 

vr 10 
 

za 11   

zo 12   

ma 13 oudercontacten L4 

di 14 L3 ophalen aan de sporthal 

wo 15 8u45: rode klas: kijkmoment 
9u-12u: L4-6 bib (bus) 
groene klas afzetten aan de sporthal 
rode klas ophalen aan de sporthal 
geld wafel- en chocoladeverkoop 

do 16 L3 ophalen aan de sporthal 

vr 17 carnaval: kinderen mogen verkleed komen: zie brief 
gele klas & LS: nm: carnavalsstoet 

za 18 krokusvakantie 

zo 19 krokusvakantie 

ma 20 krokusvakantie 

di 21 krokusvakantie 

wo 22 krokusvakantie 

do 23 krokusvakantie 

vr 24 krokusvakantie 

za 25 krokusvakantie 

zo 26 krokusvakantie 

ma 27 afhalen wafels 

di 28 L3 ophalen aan de sporthal 
10.40u-11.30u Muzarto in L2 (dans) 
afhalen wafels 

 


