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

DE LINDEFLITS

In deze Lindeflits aandacht voor:
belangrijke data, jarigen maart,
oudergesprekken, nieuwe leerlingen,
kriebelteam en schoolvakanties.
BELANGRIJKE DATA
12-03 Intekenen oudergesprekken
19-03 Deze week oudergesprekken

22-03 2de Rapport
29-03 Witte Donderdag
30-03 Goede Vrijdag
01-02 PASEN
02-02Paasmaandag VRIJ
03-02 Studiedag Kinderen VRIJ
JARIGEN MAART

Wij wensen alle jarigen van maart
een fijne dag toe!

05
09

Thijn Rensen
Cihan Okkali

10
12

Ian Peeters
Renee Heinemans
Gabriel Vossen
Jessy Vandamme
Gerrit Jan Grootheest
Feline Costongs
Danysha Ramakers
Izzy Pluymaekers
Javino van Veen
juf Lily
juf Arachne
Djess Wessels

14
16
19
22
23

30
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OUDERGESPREKKEN
Ook dit keer worden de oudergesprekken
via ISY gepland. Vanaf maandag 12 maart
stellen de leerkrachten de beschikbare
tijden open op Isy en kunt u als ouder
intekenen voor een gesprek van uw kind/
kinderen van groep 1 t/m 7. De gesprekken
vinden dan plaats in de week van 19 maart.
NIEUWE LEERLINGEN

Arwynn Roes is inmiddels groep 1 komen
versterken. Momenteel oefenen Cihan
Okkali en Danysha Ramakers in groep 1.
Zij zullen in de loop van maart
definitief de groep versterken. 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.

OMA

Hoera,
juf Tiny heeft er een prachtige
kleindochter bij!
Mama, papa, Lynn, oma en opa van harte
gefeliciteerd met de geboorte van

Kenzi
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KRIEBELTEAM IN ACTIE

De hercontrole door het luizenteam
heeft plaatsgevonden op woensdag 7
maart. Gelukkig zijn we weer luizenvrij!

VOLGENDE LINDEFLITS

De volgende Lindeflits verschijnt in
april

Er zijn wel nog oude neten gevonden,
maar door het haar regelmatig te
kammen met een luizenkam, zullen ook
deze snel verdwijnen.
Blijft u uw kind/kinderen zelf wel
regelmatig controleren??
Mocht u luizen constateren dan vinden
we het fijn als u dit bij ons meldt!
Op woensdag 9 mei (na de meivakantie)
komt het Kriebelteam weer in actie!
VAKANTIES SCHOOLJAAR 2018-2019

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 jaar in de meivakantie!
Er zullen nog studiedagen aan dit lijstje
worden toegevoegd.
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