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

DE LINDEFLITS

In deze Lindeflits aandacht voor:
belangrijke data, jarigen juni, de
sponsorloop en nog meer.
BELANGRIJKE DATA

27-05 1ste Heilige Communie
28-05 Studiedag kinderen VRIJ
13-06 Schoolkamp groep 7-8
14-06 Schoolkamp groep 7-8
15-06 Schoolkamp groep 7-8
17-06 Vaderdag
18-06 Intekenen oudergesprekken
20-06 Juffendag groep 1 t/m 4
21-06 Schoolreisje
25-06 Deze week oudergesprekken
28-06 Afscheidsavond groep 8
JARIGEN JUNI

De jarigen van juni zijn:
3
5
14
15
19
21

kONINGSDAG - SPONSORLOOP

We kunnen terugkijken op een geweldig
geslaagde Koningsdag. Niet alleen de
kinderen hebben genoten.
Toeschouwers hebben de kinderen
super goed aangemoedigd.
En de opbrengst van de sponsorloop is
zonder meer super. Er werd een bedrag
opgehaald van € 1776,91.Met deze
bijdrage kunnen we zeker een nieuw
speeltoestel aanschaffen.
Een super

aan alle sponsoren en aan alle leerlingen
voor hun bijdrage en inzet.
OMA’S

Hoera,

Rio Ramakers
Jayden Ramakers
Bente Dolmans
Gus Heinemans
Juf Vera
Lusie Giesbers

een kleindochter voor juf Myriam
en
een kleindochter voor juf Ellen!

Wij wensen jullie een super fijne dag!
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Proficiat met de geboorte van
JOHANNA en LOTTE.

Volgend jaar,
op zondag 19 mei 2019,
zullen de communicantjes
de 1e Heilige Communie
ontvangen in onze
parochiekerk H. Hart.
KRIEBELTEAM IN ACTIE

Op woensdag 9 mei is het Kriebelteam
in actie geweest. We zijn luizenvrij!
We wensen de mama’s en papa’s van
Johanna en Lotte heel veel geluk
met hun prachtige meisjes!
Finn wensen we heel veel
speelplezier met zijn zusje Lotte!

Het kriebelteam neemt afscheid van
mevrouw Elvi Sterck. Haar jongste zoon
gaat naar het voortgezet onderwijs.
Tijd voor Elvi om het kriebelteam te
verlaten. Elvi, dank je wel voor je inzet
als luizenmoeder.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Op zondag 27 mei ontvangen
Feline Costongs
Mees Dolmans
Eliane Hanssen
Jack Vandamme
Noah Vermin
de 1e Heilige Communie
in onze parochiekerk
H. Hart van Jezus in Rothem.

VOETBALCLINICS

RVU organiseert in samenwerking met
basisschool De Lindegaerd
voetbalclinics.
Op de donderdag 31 mei en 7 juni a.s.
organiseert de voetbalvereniging RVU
in samenwerking met basisschool De
Lindegaerd onder het motto “Volg je
Voeten” voetbalclinics op het Sportpark
RVU.

Wij wensen jullie een mooie,
onvergetelijke dag!
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Op beide dinsdagen zullen de leerlingen,
behorend tot de groepen 1, 2, 3 en 4
een voetbaltraining worden aangeboden.
Het programma ziet er op
beide dagen als volgt uit:
09:00 – 10:00 uur leerlingen groep 1-2
10:45 – 11:45 uur leerlingen groep 3-4 .
Bij slecht weer zal in overleg met de
leerkrachten van De Lindegaerd
mogelijk de voetbaltrainingen worden
verplaatst naar de gymnastiekzaal
Rothem.

eerder op school zijn in verband met
voorbereidingen.

VOLGENDE LINDEFLITS

De volgende Lindeflits verschijnt
einde juni

VAKANTIES SCHOOLJAAR 2018-2019

Onderstaand de schoolvakanties voor
volgend schooljaar. Studiedagen zullen
nog aan dit lijstje worden toegevoegd.
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

AFSCHEIDSAVOND GROEP 8

Op donderdag 28 juni zal er voor groep
8 een afscheidsavond georganiseerd
worden.
We zullen dan samen onder het genot
van een hapje en een drankje met de
kinderen en ouders feestelijk
terugblikken op de basisschoolperiode.
De ouders worden om 19.30 uur
verwacht. De kinderen zullen iets
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