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‘t Lindeblaadje 
Het hart van DE LINDE 

Zeventiende jaargang—nr.5— januari 

Beste ouders 
 
 
 
Bij het begin van dit nieuwe jaar willen wij iedereen een gelukkig en gezond 2023 
toewensen.  
 
Zoals het bij het begin van een nieuw jaar past, willen we ook even vooruit kijken. 
Wat brengt 2023 voor onze school? 
 
 We hopen te kunnen starten met de renovatie van de oude naaischool op de 

kloostersite. Door deze renovatie kunnen we onze capaciteit gevoelig optrekken 
en zullen we in de toekomst plaats hebben voor telkens 4 klassen per leerjaar. 

 We wensen onze inhoudelijke werking verder te optimaliseren. We kregen  
alvast een goed rapport van de onderwijsinspectie. We willen nu verder werken 
aan wat nog beter zou kunnen. 

 Maar vooral willen wij een school zijn waar iedereen zich goed kan voelen. Waar 
iedereen zijn/haar talenten optimaal kan ontwikkelen in een fijne en  
aangename leefomgeving. 

 
Na de kerstvakantie verwelkomen we opnieuw een groot aantal nieuwe kleuters in 
onze school. We heten hen en hun ouders van harte welkom in onze grote  
“Linde-familie” en hopen dat zij zich snel thuis voelen in onze school. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Het directieteam 
Dirk Vanseggelen 
Joris Evens 
Julie Nuyttens 
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JANUARI 2023 

Z 1  NIEUWJAAR 

M 2   

D 3   

W 4   

D 5   

V 6   

Z 7   

Z 8  Einde kerstvakantie  

M 9  Instapdag nieuwe kleuters  

D 10   

W 11  Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 3LC en 3LD 

D 12 
 
VM 
NM 

Medisch onderzoek op school: 4LA en 4LB 
Workshop bibliotheek “Fantastisch fabelachtig” door Jee Kast: 2LA 
Zwemmen: 5LC, 6LA, 6LB en 6LC 

V 13  Medisch onderzoek op school: 4LC en 4LD 

Z 14   

Z 15   

M 16   

Verklaring klasbenamingen:  

 

1-6 = kleuterklas of leerjaar K of L = kleuter of lager onderwijs Centrum     
 A, B, C en D = parallelklassen 
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D 17 VM 
Voorstelling Palethe: “Quinnie & Quinn” door Leue: 3LA, 3LB, 3LC en 
3LD 

W 18  Zwemmen: 1LA, 1LB, 1LC, 1LD, 3LA en 3LB 

D 19   

V 20   

Z 21   

Z 22   

M 23   

D 24   

W 25  Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 4LA en 4LB 

D 26 

VM 
 

VM 
NM 
NM 

Kijkmoment voor nieuwe kleuters en hun ouders die instappen in het 
centrum op 01/02/2023 
Workshop bibliotheek “Fantastisch fabelachtig” door Jee Kast: 2LB 
Workshop bibliotheek “Fantastisch fabelachtig” door Jee Kast: 2LC 
Zwemmen: 5LA en 5LB 

V 27   

Z 28   

Z 29   

M 30   

D 31   
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Inschrijving schooljaar 2023-2024 van leerlingen  
geboortejaar 2021 (of vroeger) 

 
Binnenkort start de inschrijvingsprocedure voor volgend schooljaar.  
De kinderen die reeds broer(s) of zus(sen) op school hebben, krijgen recht op  
voorrang bij inschrijving. Zij kunnen ingeschreven worden van woensdag 1 februari tot en met vrij-
dag 10 februari 2023. Kinderen van leerkrachten kunnen ingeschreven worden van maandag 13 fe-
bruari 2023 tot en met vrijdag 17 februari 2023. 
LET OP! Broertjes en zusjes geboren na 13 november 2021 moeten ook ingeschreven worden tijdens 
de voorrangsperiode, ook al kunnen ze pas naar school op 1 september 2024. Als de inschrijving van 
een broertje of een zusje met voorrang niet in deze  
periode gebeurt, vervalt de voorrang.  
Vanaf dinsdag 28 februari 2023 tot en met 21 maart 2023 kunnen de kinderen die nog geen broers 
of zussen in de school hebben, aangemeld worden. Voor verdere  
vragen kan u steeds contact opnemen met de school. 
 
Op woensdag 15 februari om 19u30 zal er een info-avond georganiseerd worden in de grote zaal van 
‘t Lindepaadje voor alle geïnteresseerde ouders. 

Verslag van de doorlichting door de onderwijsinspectie. 
 
Onze school werd in de week van 14 november 2022 doorgelicht door de  
onderwijsinspectie. De doorlichting gebeurde door drie onderwijsinspecteurs. Achteraf ontvingen wij 
onze beoordeling: “GUNSTIG zonder verder gevolg”, hetgeen betekent dat de inspectie oordeelt dat 
ons huidig onderwijsaanbod in orde is. Uiteraard werden ook enkele aandachtspunten geformuleerd 
waaraan wij verder ook aandacht zullen besteden om ons aanbod nog verder te optimaliseren. Het 
verslag van deze  
doorlichting kan u weldra ook terugvinden op de site van de onderwijsinspectie. Wij hebben onder-
tussen zelf het verslag al op onze eigen website geplaatst: 
 https://www.delinde-overpelt.be/informatie/doorlichtingsverlag 
Mocht je nog vragen hebben bij dit verslag, dan mag je ons steeds een seintje geven. 

Wie heeft er nog een boekje? 
 

Bij de inschrijving van een kleuter ontvangen de ouders die dit wensen een  
pakketje om de zindelijkheid van hun kleuter te trainen.  Dit pakketje wordt gratis 
aangeboden.  Hierin begrepen is het leesboekje “Jules op het toilet”.  Met de  
ouders werd de afspraak gemaakt om dit bewuste boekje terug te bezorgen aan de school vanaf het 
ogenblik dat hun kleuter volledig zindelijk is.  Er werd bij de start van dit project een beperkt aantal 
boekjes aangekocht.  Mogen wij vragen aan de  betrokken ouders om ons  het leesboekje terug te 
bezorgen indien hun kind zindelijk is. Zo kunnen de nieuwe kleutertjes die in de loop van volgend 
schooljaar starten, op een even plezierige wijze aan hun training beginnen. 


