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‘t Lindeblaadje 
Het hart van DE LINDE 

Zeventiende jaargang—nr.6— februari 

 
 
Beste ouders 
 
 
Wat vliegt de tijd… Het nieuwe jaar lijkt nog maar juist begonnen en de eerste 
maand is al voorbij… Ook in onze school staat de tijd niet stil. Op woensdag 1  
februari en op maandag 27 februari 2023 mogen we weer nieuwe kleuters  
verwelkomen. Ondertussen wordt op woensdag 15 februari al een infoavond  
georganiseerd voor ouders van kinderen die geboren zijn in 2021. Naast de aandacht 
voor de “instromers” is er ook aandacht voor de “uitstromers”. Onze zesdeklassers 
zullen ons immers over enkele maanden gaan verlaten. Om hen te helpen bij het 
maken van een juiste schoolkeuze worden er in februari al infoavonden  
georganiseerd  door het middelbaar onderwijs.  
In februari wordt er ook stevig gefeest. Op zaterdag 11 februari organiseert onze  
ouderraad, na enkele jaren onderbreking, opnieuw een kidsfuif. Op vrijdagnamiddag 
17 februari is er onze carnavalstoet en trekken we met alle kinderen van de school 
door enkele straten in de omgeving van de school.  
 
Tot slot willen wij iedereen er nog eens attent op maken dat wij aanstaande zaterdag 
4 februari 2023  tussen 10u30 en 12u een verkoop organiseren van allerlei  
materialen die nog overgebleven zijn in ons voormalig schooltje aan de  
Grachtstraat.. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Het directieteam 
Dirk Vanseggelen 
Joris Evens 
Julie Nuyttens 
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FEBRUARI 2023 

W 1  
Instapdag nieuwe kleuters  
Zwemmen: 1LA, 1LB, 1LC, 1LD, 4LC en 4LD  

D 2 
NM 
NM 

Auteurslezing bibliotheek door Fobie: 5LA 
Bibliotheekbezoek: 3KB 

V 3   

Z 4   

Z 5   

M 6 NM 
MOEV: “Rollebolle” in sporthal de Bemvoort: 2KA, 2KB, 2KC, 3KA, 3KB 
en 3KC 

D 7 VM Medisch onderzoek door CLB: 6LA 

W 8  Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 3LC en 3LD 

D 9 
NM 
NM 
20u 

Auteurslezing bibliotheek door Fobie: 5LB 
Zwemmen: 5LC, 6LA, 6LB en 6LC 
Online info-avond WICO: studiekeuze 6e leerjaar 

V 10   

Z 11 

14u 
 
18u 
 

Kidsfuif door de ouderraad in ‘t Pelterke: kleuters, eerste en tweede 
leerjaar 
Kidsfuif door de ouderraad in ‘t Pelterke: derde, vierde, vijfde en  
zesde leerjaar 

Z 12 9u30 Gezinsviering in de Sint-Martinuskerk 

M 13 20u Online info-avond WICO: studiekeuze 6e leerjaar 

D 14 VM Medisch onderzoek door CLB: 6LB 

W 15  Zwemmen: 1LA, 1LB, 1LC, 1LD, 3LA en 3LB 

D 16 

VM 
VM 
11u 
 

Auteurslezing bibliotheek door Fobie: 5LC 
Medisch onderzoek door CLB: 6LC 
Kijkmoment voor nieuwe kleuters en hun ouders die instappen op 
27/02/2023 

V 17 NM Carnavalstoet: alle leerlingen en kleuters  
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Z 18  Krokusvakantie tot 27 februari 

Z 19   

M 20   

D 21   

W 22 
 
 

ASWOENSDAG 
 

D 23   

V 24   

Z 25   

Z 26   

M 27  
Instapdag nieuwe kleuters 
Start vastenproject “Namasté Nepal”: lagere school 

D 28   

Verklaring klasbenamingen:  

 

1-6 = kleuterklas of leerjaar K of L = kleuter of lager onderwijs      
 A, B, C, D, E en F = parallelklassen 
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Helm op, Fluo top! 
 

Onze actie om goed zichtbaar naar school te komen, loopt 
nog tot aan de krokusvakantie!   

 
Wij danken iedereen voor de deelname en hopen dat na 

deze periode iedereen voldoende aandacht blijft schenken 
aan voldoende zichtbaarheid in het verkeer! 

Wist-je-datjes van de ouderraad: 
 
*Je de inkomkaartjes voor de kidsfuif van de 
Linde, de week voor het feestje in de schooltas 
mee krijgt. 
*Als je vergeten bent een kaartje te bestellen, je even mag mailen naar 
ouderraaddelindeoc@gmail.com of contact met ons opnemen via de facebookpagina. 
*Het 17 februari stoet is in onze school. 
*De paaseitjes-actie van de ouderraad er binnenkort ook weer aan komt. 
*We tegen de paasvakantie de inzamelmomenten voor de Bag2school  
kledinginzameling zullen communiceren. 
*Het schoolfeest dit jaar doorgaat op 3 juni en de kleuters de show zullen vullen met 
prachtige optredens. 

Alaaf—Alaaf - Alaaf. 
 
Op vrijdagnamiddag 17 februari 2023 vindt onze  
carnavalstoet plaats. Om 13u15 wordt de stoet gevormd 
in de Vloeterstraat om vervolgens via de Kerkdijk/
kruising Ursulinenstraat/Nieuwe Markt/Peltanusstraat/
Windmolenstraat en Ursulinenstraat terug naar de  twee 
vestigingsplaatsen te gaan. 
De stoet wordt afgesloten door de prinsenwagen van de 
Zwiebertjes. Voor de jongste kleuters is er aangepast vervoer! 
De kinderen worden na de stoet door de ouderraad getrakteerd op een wafel en een 
drankje.. Aansluitend om 15u35 start de krokusvakantie. 
Uiteraard zijn alle (groot)ouders welkom om naar de stoet te komen kijken. 


