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Vervanging afwezige leerkrachten 

Het aantal beschikbare interimarissen is heel klein aan het worden.  Wij kunnen dan 

ook niet uitsluiten dat we de volgende weken soms gedwongen worden  tot andere 

oplossingen die een normaal lesverloop op sommige momenten moeilijk maakt.  

Wij rekenen alvast op enig begrip mocht deze situatie zich voordoen. 

Helm op, Fluo top! 
Onze actie om goed zichtbaar naar school te komen, loopt nog tot aan de 

krokusvakantie!   

Overblijven tijdens de middagpauze 
 

Zoals in een mail aangegeven aan alle ouders, zullen wij vanaf maandag 1 februari 
2021 terug in de klas eten. Na het eten is er nog ongeveer een uurtje speeltijd totdat 

de lessen voor de namiddag starten. Dit uurtje is een “opvang-uur”. We merken steeds 
meer dat de groep van kinderen die ‘s middag op school blijft eten, groter wordt. 
Uiteraard heeft dit dikwijls te maken met ouders die op hun werk moeten zijn en 

hebben wij hier alle begrip voor. Toch zou het soms (en zeker in de wintermaanden) 
niet slecht zijn, indien kinderen, waarvoor het thuis mogelijk is, ‘s middags naar huis 

gaan voor hun middagpauze. Het zou ook onze opvang een stukje verlichten... 
 

 
 

Alaf, Alaaf... 
 

Spijtig genoeg zullen we carnaval in de school om 
de gekende reden dit jaar anders moeten vieren. Er 
zal dit jaar geen stoet zijn en ook geen carnavals-

feest voor de oudste leerjaren.  
Er zal carnaval gevierd worden in elke klasbubbel. 

De klasleerkracht zal hierover nog verdere info be-
zorgen. 
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‘t Lindeblaadje 
Het hart van DE LINDE 

Vijftiende jaargang—nr.6— jebruari 2021 

 
 
Beste ouders, 
 
 
We hebben opnieuw een maand “corona” achter de rug… Telkens weer aandachtig 
zijn voor de cijfers. Cijfers over besmettingen, over ziekenhuisopnames, over overlij-
dens. Gelukkig de laatste weken ook cijfers over vaccinaties. De eerste drie cijfers 
mogen/moeten naar beneden. Het laatste cijfer mag voor ons zo snel als mogelijk 
naar omhoog. Het blijft iedere dag waakzaam zijn. Iedere melding van mogelijke ri-
sicocontact wordt ernstig genomen, telkens wordt afgetoetst wat we als school moe-
ten doen. Gelukkig kunnen we rekenen op het advies van het CLB. Bijkomend ont-
vangen we regelmatig nieuwe regelgeving omwille van veranderende situaties en in-
zichten en dienen we onze organisatie aan te passen. Dit alles vraagt een enorme in-
zet en flexibiliteit van ons allemaal. Gelukkig mogen we hopen op licht aan het einde 
van de tunnel. Hopelijk komen we ook dat laatste stuk zonder veel problemen door. 
Hiervoor rekenen we opnieuw op ieders verantwoordelijkheid. Alleen samen, kun-
nen we ervoor zorgen dat alles terug wordt zoals het vroeger was. Nog even door-
zetten…. 
  
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
Het directieteam 
Dirk Vanseggelen 
Joris Evens 
Ilse Simons 
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FEBRUARI 2021 

M 1 
 
 
NM 

Begin gedichtenweek 
Instapdag nieuwe kleuters  
Lego-education: 4LA 

D 2 NM Lego-education: 4LB 

W 3 
VM 
VM 

Lego-education: 3LB 
Techniek “zaklamp maken”: 3LA 

D 4 
NM 
19:00 

Lego-education: 4LC 
Studiekeuze 6e leerjaar: chat met CLB 

V 5   

Z 6   

Z 7   

M 8 VM Lego-education: 4LC 

D 9 
VM 
 
VM 

Kijkmoment voor nieuwe kleuters en hun ouders die instappen in het 
centrum op 22/02/2021 
Lego-education: 6LB 

W 10 

VM 
VM 
20:00 
 

Lego-education: 3LA 
Techniek “zaklamp maken”: 3LB 
Digitale infoavond voor nieuwe kleuters en leerlingen schooljaar 2021
-2022 

D 11 
VM 
NM 

Lego-education: 3LC en 6LC 
Lego-education: 4LA en 5LD  

V 12 VM Lego-education: 6LA 

Z 13  Krokusvakantie t.e.m. 21 februari 

Z 14   

M 15   

D 16   

W 17   

D 18   

V 19   
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Z 20   

Z 21   

M 22 
 

NM 
Instapdag nieuwe kleuters  
Lego-education: 5LA 

D 23 
VM 
NM 

Lego-education: 4LB 
Lego-education: 5LB 

W 24   

D 25 NM Lego-education: 5LA 

V 26   

Z 27   

Z 28   

Verklaring klasbenamingen:  

 

1-6 = kleuterklas of leerjaar K of L = kleuter of lager onderwijs Centrum    
 G = Grachtstraat (‘t Hasselt) 
 A, B, C en D = parallelklassen 

 Inschrijving van nieuwe leerlingen (geboren 2019) voor het schooljaar 2021-2022 
 
Voorrangsregeling voor broertjes en zusjes: 
 
Vanaf maandag 1 maart 2021 starten de inschrijvingen voor broertjes en zusje die ge-
boren zijn in 2019. Andere kinderen die geen broers of zussen in onze school heb-
ben, kunnen pas inschrijven vanaf 22 maart 2021. Let op! Vanaf 22 maart vervalt de 
voorrang. 
 
Op 10 februari 2021 om 20u is er een digitale toelichting over de werking van onze 
school. Deze toelichting is vooral belangrijk voor ouders die nog geen kinderen in 
onze school hebben. Toch zijn ook de ouders die al een kind in onze school hebben, 
van harte welkom. U kan inschrijven via een link die op onze website staat. 
 
 


