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‘t Lindeblaadje 
Het hart van DE LINDE 

Zeventiende jaargang—nr.2— oktober 

 
Beste lezer, 
 
De eerste maand van het nieuwe schooljaar zit erop. Het “nieuwe” maakt stillaan plaats voor routine en ge-
woonte.  
 
Tijdens de eerste weken van het nieuwe schooljaar konden de ouders kennismaken met de klasleerkracht en 
de klaswerking op de algemene ouderavond. Het was fijn om vast te stellen dat ouders talrijk aanwezig wa-
ren en zeer geïnteresseerd zijn in wat hun kind allemaal doet in onze school. 
 
Momenteel zijn er twee actuele elementen waarmee wij, net als alle andere scholen , extra mee te kampen 
hebben. Enerzijds is het groeiend probleem van het tekort aan leerkrachten. Gelukkig zijn wij nog in een 
volledige bezetting kunnen starten, maar wat als er leerkrachten tijdens het schooljaar uitvallen??? De kans 
om dan geen vervanger meer te vinden is groot. In dat geval moeten we overschakelen naar “creatieve” sce-
nario’s  en zullen deze aanpassingen vragen waarvoor we nu reeds ieders begrip vragen. 
Anderzijds is er de energiecrisis. Net zoals bij ieder gezin bezorgen de hoge energieprijzen ons ook financi-
ële kopzorgen. We hebben daarom de verwarming een graadje minder gezet en zouden daarom aan de ou-
ders willen vragen om de kinderen steeds voldoende “warm” gekleed naar school te sturen. 
 
Onze ouderraad heeft in september ook het nieuwe schooljaar opgestart. De jaarplanning voor dit school-
jaar werd opgesteld. Uiteraard zal je over de geplande activiteiten regelmatig bericht worden. Wij doen nog-
maals een warme oproep om aan te sluiten bij onze ouderraad. Onze ouderraad vormt een onmisbare scha-
kel in onze school.  
Op de maandkalender op de volgende bladzijden kan je vaststellen dat oktober een drukke maand wordt 
met tal van activiteiten. Op regelmatige tijdstippen zullen wij op onze website: www.delinde-pelt.be  foto’s 
van deze activiteiten publiceren. Het loont de moeite om af en toe onze website dan ook eens te  bezoeken.  
Tot slot: 
Op woensdag 5 oktober vieren we de jaarlijkse “Dag van de leerkracht”. Langs deze weg willen wij al onze 
leerkrachten van harte danken voor hun dagelijkse inzet voor onze kleuters en leerlingen  Een  
schouderklopje geven is dan ook op zijn plaats. Dankjewel aan al onze teamleden! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het directieteam 
Dirk Vanseggelen 
Joris Evens 
Julie  Nuyttens 
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Verklaring klasbenamingen:  

 

1-6 = kleuterklas of leerjaar K of L = kleuter of lager onderwijs Centrum     
 A, B, C, D, E en G = parallelklassen 

OKTOBER 2022 

Z 1   

Z 2   

M 3 VM ISIS: Paddenstoelentocht “Zoek de zwam!” in Heesakkerheide: 2LC 

D 4 
 

VM 
Medisch onderzoek op school: 1LA 
ISIS: Paddenstoelentocht “Zoek de zwam!” in Heesakkerheide: 2LA 

W 5  

Dag van de leerkracht 
Start “Oog voor lekkers”: groenten en fruit op school: kleuterschool en 
eerste leerjaar 
Zwemmen: 1LA, 1LB, 1LC, 1LD, 3LA en 3LB 

D 6 VM ISIS: Paddenstoelentocht “Zoek de zwam!” in Heesakkerheide: 2LB 

V 7  Vaccinatie op school: 5LA, 5LB en 5LC 

Z 8   

Z 9   

M 10 
VM 
VM 
NM 

Voorstelling Palethe: “Kundabuffis schatkamer”: 2KA, 2KB en 2KC 
Verkeerspark: 5LA 
Voorstelling Palethe: “Kundabuffis schatkamer”: 3KA, 3KB en 3KC 

D 11 

 
VM 

 
VM 
VM 
NM 
NM 

Medisch onderzoek op school: 1LB 
Voorstelling Palethe: “Op wereldreis met NOA” door Technopolis: 4LA, 
4LB, 4LC en 4LD 
Voorstelling Palethe: “Kundabuffis schatkamer”: 5LA en 5LB 
Verkeerspark: 5LC 
Voorstelling Palethe: “Kundabuffis schatkamer”: 1LA, 1LB, 1LC en 1LD 
Verkeerspark: 5LB 

W 12  

Grootouderwandeling in Heesakkerheide: 2KA, 2KB en 2KC 
Bezoek vuilniswagen: 3KA, 3KB en 3KC 
Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 4LA en 4LB 
Voorstelling Palethe: “Kundabuffis schatkamer”: 5LC 

D 13 

VM 
VM 
NM 
NM 

Voorstelling Palethe: “Kundabuffis schatkamer”: 2LA, 2LB en 2LC 
Voorstelling “Levende muziek” op school: 3e en 4e leerjaar 
Zwemmen: 5LA en 5LB 
Voorstelling “Levende muziek” op school: 3KA, 3KB en 3KC 

V 14  
Arktos (project i.s.m. gemeente Pelt) in Palethe: 6LA 
Herfstwandeling (onder voorbehoud) in Holheide: 2LA, 2LB en 2LC 
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Z 15   

Z 16   

M 17  Arktos (project i.s.m. gemeente Pelt) in Palethe: 6LB 

D 18  
Medisch onderzoek op school: 1LC 
Kinderarmoedewandeling: 6LA, 6LB en 6LC 

W 19 
 

NM 
Pedagogische studiedag (geen school) 
MOEV: Hockeyinstuif Damsheide, Neerpelt: 1e en 2e leerjaar 

D 20 
VM 
NM 

Voorstelling bibliotheek: verteltheater Studio Gekko: 1KD en 1KE 
Voorstelling bibliotheek: verteltheater Studio Gekko: 1KA, 1KB en 1KC 

V 21 
 

VM 
Herfstwandeling (onder voorbehoud): 3LA, 3LB, 3LC en 3LD 
Bezoek wereldwinkel: 3KA, 3KB en 3KC 

Z 22   

Z 23   

M 24  Arktos (project i.s.m. gemeente Pelt) in Palethe: 6LC 

D 25 
VM 

 
VM 

Voorstelling Palethe: “SNøW” door K.A.K.: 2KA, 2KB, 2KC, 3KA, 3KB 
en 3KC 
MOEV: “Alles met de bal” in sporthal De Bemvoort: 3e en 4e leerjaar 

W 26  
Medisch onderzoek op school: 1LD 
Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 3LC en 3LD 

D 27 
12u45 

NM 
T4T: “Cybernetica” in Wico Juniorcampus: 6LA  
Zwemmen: 6LB, 6LC en 5LC 

V 28 
 

NM 

Boswandeling en picknick (onder voorbehoud) in bos Sevensmolen: 
4LA, 4LB, 4LC en 4LD 
Herfstwandeling (onder voorbehoud) in Heesakkerheide: 6LA, 6LB en 
6LC 

Z 29  Start herfstvakantie t.e.m. 6 november 

Z 30   

M 31   

 
Alle leuke nieuwtjes over onze school lees je op onze website: 

www.delinde-pelt.be 
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Schoolrekeningen van kinderen van gescheiden ouders 
 

Als de ouders van een minderjarig kind samenleven, oefenen zij het ouderlijk gezag over hun kind           
gezamenlijk uit. De uitgaven die door een van de ouders wordt gedaan, verbindt ook de andere 

ouder.    Een scheiding van de ouders verandert niets aan deze algemene regeling.  
Beide ouders blijven verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen.  

De schoolrekening wordt via e-mail bezorgd aan beide ouders.  Eén van de ouders betaalt de  
schoolrekening in zijn geheel, deze mag vervolgens een deel opeisen van de andere ouder,  

maar daar komt de school niet tussen.    
Schoolrekeningen worden dus door de school niet opgesplitst.  

 
Verkeer op school 

Veilig deelnemen aan het verkeer leer je door praktijkervaring .  
Voor het derde schooljaar op rij volgen we de leerlijn van het 

VSV (Verkeer op school) en dit van de eerste kleuterklas tot in 
het zesde leerjaar. Zo leren onze leerlingen via theorie, maar 
ook via praktijklessen op welke manier ze zich veilig moeten 

gedragen in het verkeer. Voor onze praktijklessen hebben wij 
vaak helpende handen nodig.  Wij zijn op zoek naar verkeersouders (grootouders).  

Meer info kan u via deze link lezen op onze website.  

 

Bericht van de ouderraad 
 
WIJ VERKOPEN KOEKEN!  
 
Bestellen nog mogelijk tot woensdag 5/10 
 
Dit schooljaar vervangen we onze traditionele pizzaverkoop door een heuse 
koekenverkoop! Met de opbrengst ervan ondersteunen we de school bij  
allerlei activiteiten: vb koekje en drankje bij carnaval, geldbijdrage bij de  
zeeklassen, cadeautje op de kleuterreceptie en de receptie van het 6e  
leerjaar… 
Voor de prijs van € 7,5 krijgt u een handig draagzakje met daarin maar liefst 
19 van de lekkerste koeken van Lotus! Bestellen kan via de QR-code of met 
het bestelbriefje dat uw kind meekrijgt van de klasleerkracht. De koeken 
worden verdeeld in de week van 24 oktober. Voor meer info kunnen jullie 
ons altijd bereiken op ouderraaddelindeoc@gmail.com. 

 
Onze volgende vergadering gaat door op woensdag 19 oktober om 20u bij  
’t Pelterke. Iedereen is nog steeds welkom om deze vergadering mee te  

volgen! 


