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‘t Lindeblaadje 
Het hart van DE LINDE 

Zeventiende jaargang—nr.1— september 2022 

Beste lezer, 
 
Wij zijn gestart! Twee maanden vakantie hebben goed gedaan. Voor de meeste leerlingen en leerkrachten was 
het 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. Speciaal welkom tot slot aan de leerlingen en de juf die vorig jaar nog in onze vesti-
ging in de Grachtstraat naar school gingen.  
 
Bij onze personeelsgroep verwelkomen wij ook een aantal nieuwe mensen. Juf Julie Nuyttens zal dit  
schooljaar juf Ilse Simons vervangen als halftijds pedagogisch directeur met specifieke aandacht voor de  
problematieken die leerling gebonden zijn. Voorts zal zij ook deeltijds zorgcoördinator zijn bij de kleuters. 
Op onze website zal u over enkele dagen verder kennis kunnen maken met juf Julie. Ook is er bij de kleuters 
een nieuwe zorgleerkracht: Juf Karlien Aerts en tot slot komt juf Esther Paesen onze rangen versterken als 
deeltijdse kinderverzorgster. 
 
In de media kon je al vernemen dat er een tekort aan leerkrachten is. Tot op heden hebben wij nog alle  
functies kunnen invullen. Toch vrezen wij dat in de loop van het schooljaar er niet altijd een gepaste  
vervanger zal gevonden worden. 
 
Om je als ouder kennis te laten maken met de klaswerking en de klasleerkracht van jouw kind worden er bij 
het begin van het schooljaar algemene ouderavonden georganiseerd. De data werden reeds eerder kenbaar 
gemaakt. De klasleerkracht zal hierover nog verder berichten. 
 
Onze school heeft ook een ouderraad. Als ouder ben je er van harte welkom om met andere ouders  
maandelijks samen te komen. Er is een eerste vergadering op dinsdag 20 september 2022. Op het laatste blad 
van dit Lindeblaadje kan je nog bijkomende info vinden van onze ouderraad. 
 
Tot slot wensen wij  iedereen alvast een fijn schooljaar. 
 
Met vriendelijke  groeten, 
 
Het directieteam 
 
Dirk Vanseggelen 
Joris Evens 
Julie Nuyttens 
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SEPTEMBER 2022 

D 1  Eerste schooldag 

V 2   

Z 3   

Z 4   

M 5 
19.30u 
19.30u 

Infoavond: 2LA, 2LB en 2LC (juf Lindsy, juf Liesbeth en juf Amy) 
Infoavond: 1KE (juf Isabel) 

D 6 

19.30u 
 

19.30u 
19.30u 

Infoavond: 1LA, 1LB, 1LC en 1LD (juf Mendel, meester Kris, juf Betty / juf   
                   Marjolein en juf Eva)  
Infoavond: 5LA, 5LB en 5LC (juf Hanne, juf Ilse en juf Nathalie) 
Infoavond: 2KA, 2KB en 2KC (juf Margo, juf Anja en juf Heidi / juf Stefanie) 

W 7 

VM 
19.30u 

 
19.30u 

 

Zwemmen: 1LA, 1LB, 1LC, 1LD, 3LA en 3LB 
Infoavond: 3LA, 3LB, 3LC en 3LD (juf Goele, juf Miet, juf Hannelore en  
                   juf Marsja) 
Infoavond: 1KA, 1KB, 1KC en 1KD (juf Ingrid / juf Ellen, juf Sophie,  
                   juf Rekha en juf Karolien)  

D 8 
19.30u 

 
Infoavond: 4LA, 4LB, 4LC en 4LD (juf Mariet, meester Martin, juf Els en juf 
                  Deborah)  

V 9 NM Kick-off KIVA: lagere school speelplaats Lindepaadje 

Z 10   

Z 11   

M 12 
 
 

19.30u 

Kermis in Pelt: alle kleuters van het centrum gaan naar de kermis  
voor een ritje op de paardenmolen 
Infoavond: 6LA, 6LB en 6LC (juf Sofie / meester Jan, juf Rita en juf Kristien) 

D 13 
19.30u 

 
Infoavond: 3KA, 3KB en 3KC (juf Diane / juf Sonja, juf Els, juf Kathleen / juf 
Hanne)  

W 14 
VM 
NM 

Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 4LA en 4LB 
MOEV: ‘Voetbal 4 tegen 4’ in de Bosuil: 4e, 5e en 6e leerjaar 

Verklaring klasbenamingen:  

 

1-6 = kleuterklas of leerjaar K of L = kleuter of lager onderwijs Centrum     
 A, B, C,  D en E = parallelklassen 
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D 15 NM Zwemmen: 5LA en 5LB 

V 16   

Z 17   

Z 18   

M 19 
VM 
NM 

Voorstelling bibliotheek: ‘Kia Pinokkia’ door De Belleman: 2KA en 2KB 
Voorstelling bibliotheek: ‘Kia Pinokkia’ door De Belleman: 2KC 

D 20   

W 21  Zwemmen: 1LA, 1LB, 1LC, 1LD, 4LC en 4LD 

D 22 VM Voorstelling Palethe: ‘Raspoetin’ door Theater Tieret: 6LA, 6LB en 6LC 

V 23   

Z 24   

Z 25   

M 26   

D 27   

W 28  Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 3LC en 3LD 

D 29 NM Zwemmen: 5LC, 6LA, 6LB en 6LC 

V 30  Lokale verlofdag : geen school 

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 
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Goed om weten: 
 
Schooltoeslag schooljaar 2022-2023 
De schooltoeslag voor het kleuter-, lager en secundair wordt  
automatisch betaald via het Groeipakket. Ouders moeten hiervoor 
geen aanvraag meer doen. 
 
 *Ons schoolreglement werd eind vorig schooljaar aangepast. Dit  
reglement kan je terugvinden op de website van onze school. 
 
*Je kan ook een domiciliëringsopdracht geven aan jouw financiële in-
stelling om automatisch de schoolrekeningen te  
betalen. Onze boekhouding bezorgt hierover weldra meer info.  

 
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  
verantwoordingsdocumentje 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  

afwezigheden kunnen leiden tot inhouding van het kindergeld en schooltoelage. 

Bericht van de ouderraad 

Wist-je-dat… 

 

… wij met de ouderraad onze 1e vergadering al achter de rug hebben 

… we nieuwe leden nog steeds met open armen ontvangen  

… alle ouders vrijblijvend kunnen aansluiten bij onze volgende vergadering  

… die vergadering doorgaat op dinsdag 20 september om 20u  

… we jullie dan graag ontvangen op het terras van 't Pelterke  

… als je dan niet kan, je ook kan aansluiten op de volgende vergadering van 19 oktober om 20u  

… je ons altijd kan bereiken via ouderraaddelindeoc@gmail.com  

… je ons ook kan vinden/volgen op Facebook 'Ouderraad De Linde Overpelt Centrum'  

 


