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Goed om weten: 
 
Schooltoeslag schooljaar 2021-2022 
De schooltoeslag voor het kleuter-, lager en secundair wordt automa-
tisch betaald via het Groeipakket. Ouders moeten hiervoor geen aan-
vraag meer doen. 
 
 *Ons schoolreglement werd eind vorig schooljaar aangepast. Dit re-
glement kan je terugvinden op de website van onze school. 
 
*Vanaf dit schooljaar kan je ook een domiciliëringsopdracht geven aan 
jouw financiële instelling om automatisch de schoolrekeningen te be-
talen. Onze boekhouding bezorgt hierover weldra meer info.  

 

Ieder kind heeft recht op een fijne schooltijd.  

Soms lukt het echter niet. Pesten komt vrijwel in elke 

school voor en heeft vervelende gevolgen voor alle        

leerlingen, leerkrachten en ouders.  

Met KiVa wordt pesten zoveel mogelijk voorkomen.  

Als er toch gepest zou worden, is er een duidelijk plan hoe 

het wordt aangepakt. Zo wordt er samen gewerkt aan een 

fijne schooltijd voor iedereen. 

KiVa is een Fins woord voor ‘leuk” of ‘fijn’. Onderdeel van KiVa zijn maandelijkse lessen            

in de klas. De leerkrachten krijgen speciale training om deze lessen te geven.                                

In de lessen leren kinderen dat de hele groep een rol speelt bij het pesten. 

 
MELDING bij afwezigheid 

 
Wanneer je kind niet naar school kan komen, vragen wij om ‘s morgens voor de start van de 
lessen (8u45) de school te verwittigen via het secretariaat (011/64 26 41) of  mailen naar: 
secretariaat@bs-delinde.be 
Na elke afwezigheid van een leerplichtige leerling  dient achteraf een verantwoordingsdocu-
mentje bezorgd te worden aan de klasleerkracht.  
Opgelet: de school moet vanaf de  5de halve dag (al dan niet gespreid) onwettige afwezigheid 

binnen een schooljaar het CLB hiervan in kennis brengen. Veelvuldige  onwettige afwezighe-

den kunnen leiden tot inhouding van het kindergeld en schooltoelage. 
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‘t Lindeblaadje 
Het hart van DE LINDE 

Zestiende jaargang—nr.1— september 2021 

Beste lezer, 
 
De start is genomen. Het alledaagse ritme herneemt zich weer. Zelfs het mooie weer wil een bijdrage leveren 
aan een mooie en fijne start. Voor de meesten was het op 1 september een blij weerzien na twee maanden, 
anderen zetten voor het eerst een stapje binnen in onze school. Wij heten alvast iedereen van harte welkom 
en hopen dat iedere leerling en leerkracht zich vlug “thuis” mag voelen in onze school.  
 
Onze school groeit. Uiteraard is dit een fijn gegeven. Onze schoolgebouwen zijn goed gevuld met vele klas-
sen. Van sommige leerjaren zijn er ondertussen al 4 klassen. Sinds juli hebben wij het gebouw “oude naai-
school” overgenomen van onze buren van WICO campus Mater Dei. Dit gebouw is echter eerst toe aan een 
grondige renovatie alvorens wij dit kunnen gebruiken als klaslokalen. Gelukkig diende de school in 2008 al 
een aanvraag in voor subsidie en kregen we enkele maanden geleden hiervoor het licht op groen. Ondertus-
sen is een architectenbureau aangeduid voor de opmaak van de renovatieplannen. Het is de bedoeling om op 
termijn met onze eerste graad (1ste en 2de leerjaar) ons te huisvesten in de Vloeterstraat. Door deze bewe-
ging zullen wij in staat zijn om van ieder leerjaar in het lager onderwijs 4 klassen in te richten. Uiteraard heeft 
dit proces enige tijd nodig en moeten wij ons tijdelijk behelpen met een hob-unit. 
 
Om je als ouder kennis te laten maken met de klaswerking en de klasleerkracht van jouw kind worden er    
algemene ouderavonden georganiseerd. Omwille van de omstandigheden dienen we ons te beperken tot        
1 ouder per kind. Mocht je na deze avond toch nog met vragen zitten, dan kan je steeds de school             
contacteren. 
 
Onze ouderraden (Centrum en Grachtstraat) starten ook hun werking op. Er worden oproepen gedaan      
om nieuwe leden te werven.  Wij kunnen het je alvast warm aanbevelen om actief lid te worden                    
van de ouderraad! Onze ouderraden betekenen een flinke steun voor onze school. 
 
 
Tot slot wensen wij  iedereen alvast een fijn schooljaar. 
 
Met vriendelijke  groeten, 
 
Het directieteam 
 
Dirk Vanseggelen 
Joris Evens 
Ilse Simons 
 

https://klasse.us1.list-manage.com/track/click?u=366d02e5625d901af645e2ac5&id=86bee010e3&e=bb20b75272
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SEPTEMBER 2021 

W 1  Eerste schooldag 

D 2 19.30u 
Infoavond: 1LA, 1LB, 1LC en 1LD (juf Miet, juf Deborah/meester Kris, juf 
Betty/juf Mendel en juf Eva) 

V 3   

Z 4   

Z 5   

M 6 19.30u Infoavond: 3LA, 3LB en 3LC (juf Liesbeth, juf Hannelore en juf Luc) 

D 7 19.30u 
Infoavond: 2LA, 2LB, 2LC en 2LD (juf Lindsy, juf Liesbeth, juf Goele en juf         
                   Amy) 
                   5LA, 5LB en 5LC (juf Hanne, juf Ilse en juf Nathalie) 

W 8 19.30u 
Zwemmen: 1LA, 1LB, 1LC, 1LD, 3LA en 3LB  
Infoavond: 1KD (juf Isabel) 
                  2KA, 2KB en 2KC (juf Margo, juf Anja en juf Marleen/ juf Heidi) 

D 9 19.30u 
Infoavond: 1KA, 1KB, 1KC en 1KG(juf Ingrid/juf Ellen, juf Rekha, juf Sofie)  
                  1KG (juf Karolien) 

V 10 NM Kick-off KIVA: lagere school en 3de kleuterklas speelstraat Lindepaadje 

Z 11   

Z 12   

M 13 
VM 

 
19.30u 

Kermis in Pelt: alle kleuters van het centrum gaan naar de kermis  
voor een ritje op de paardenmolen 
Infoavond: 4LA, 4LB en 4LC (juf Mariet, meester Martin en juf Els) 

D 14 19.30u Infoavond: 3KA, 3KB en 3KC (juf Sonja/Diane, juf Els en juf Kathleen) 

W 15  Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 2LD, 4LB en 4LC 

D 16 
19.30u 

 
NM 

Infoavond: 6LA, 6LB, 6LC en 6LD (meester Jan/juf Sofie, juf Rita, juf  
                  Kristien en juf Marsja) 
Zwemmen: 5LC 

V 17 
VM 

 
Auteurslezing bibliotheek door Ruth Wielockx: 2KA, 2KB en 2KC 
Zwerfvuilactie door straten Overpelt-centrum: 6LA, 6LB en 6LC 

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 
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Z 18   

Z 19   

M 20   

D 21   

W 22  Zwemmen: 1LA, 1LB, 1LC, 1LD, 5LA en 5LB 

D 23   

V 24   

Z 25   

Z 26   

M 27 VM ISIS: boszoektocht: ‘Lodewijk de rijke eik’: 3KA 

D 28   

W 29 VM 
Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 2LD en 3LC 
ISIS: boszoektocht: ‘Lodewijk de rijke eik’: 3KB 
Dag van de sportclub 

D 30 
VM 
NM 

ISIS: boszoektocht: ‘Lodewijk de rijke eik’: 3KC 
Zwemmen: 6LA, 6LB, 6LC en 6LD 

Melden van gewijzigde gegevens: 
Wij merken dat niet alle wijzigingen van gegevens worden gemeld aan de school. 
Hierdoor beschikt onze administratie niet altijd over de juiste gegevens.                
Wij zouden u willen vragen om eens na te kijken of u ons eventuele recente        
wijzigingen heeft doorgestuurd (adres/gsm nummers/gezinssamenstelling/ …)      
U kan dit steeds  melden via secretariaat@bs-delinde.be 

Opgelet! 

Het toezicht op de speelplaats begint ’s morgens om 8.30u  voor die tijd is de school 

niet toegankelijk voor de leerlingen. Onze verzekering dekt ook geen ongevallen op 

de speelplaats voor 8.30. 

 


