Goed om weten: SCHOOLTOESLAG
Schooltoeslag schooljaar 2020-2021
De schooltoeslag voor het kleuter-, lager en secundair wordt automatisch betaald via het Groeipakket. Ouders moeten hiervoor geen aanvraag meer doen.
*COVID-19-toeslag bij inkomensverlies
Gezinnen die het financieel moeilijk hebben door de coronacrisis kunnen tot 31 oktober eenmalig extra ondersteuning aanvragen. DIT
MOET WEL AANGEVRAAGD WORDEN door de ouders via het
Groeipakket. De COVID‑19‑toeslag bedraagt 120 euro.

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
Vanaf dit schooljaar is er ook leerplicht vanaf 5 jaar. Oudste kleuters dienen minstens 290
halve dagen in school te zijn. De betrokken ouders ontvingen hierover reeds info.
Elke afwezigheid van kinderen in het lager onderwijs dient met het gepaste document steeds
achteraf verantwoord te worden. Indien de school geen document ontvangt, wordt dit als
onwettig afwezig genoteerd.

Vijftiende jaargang—nr.1— september 2020

‘t Lindeblaadje
Het hart van DE LINDE
Beste lezer,
We zijn gestart! Anders dan anders, maar iedereen heeft ondertussen zijn plaatsje gevonden. Hopelijk kan
alles vanaf nu in min of meer normale omstandigheden plaatsvinden en blijven we zoveel als mogelijk gespaard van plotse wijzigingen die doorgevoerd moeten worden. We blijven aandachtig. Handhygiëne, afstand
respecteren, mondkapjes zijn ondertussen geen vreemde begrippen meer. Toch moeten we ook onnodige
paniek vermijden. We volgen in samenspraak met onze preventieadviseur en het CLB concrete situaties strikt
op.
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 nieuwe
leerling en leerkracht zich vlug “thuis” mag voelen in onze school.

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.

Ieder kind heeft recht op een fijne schooltijd.

Op het einde van vorig schooljaar werd ons schoolreglement aangepast en digitaal kenbaar gemaakt.
Weldra is ook onze “kalender 2020-2021 beschikbaar. Deze infobrochures zullen te raadplegen zijn
via onze website. Indien je echter nog een papieren versie verkiest kan je dit aangeven.

Soms lukt het echter niet. Pesten komt vrijwel in elke
school voor en heeft vervelende gevolgen voor alle
leerlingen, leerkrachten en ouders.

Info en nieuwtjes over onze school kan je tevens vinden via onze website (www.delinde-overpelt.be) waar we
ook regelmatig foto’s plaatsen van activiteiten. Maandelijks bezorgen we u ook dit Lindeblaadje met allerlei
“ditjes” en “datjes” en een maandkalender met een overzicht van de verschillende geplande activiteiten.

Met KiVa wordt pesten zoveel mogelijk voorkomen.

Wij wensen iedereen alvast een fijn schooljaar.

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.

Met vriendelijke groeten,
Het directieteam
Dirk Vanseggelen
Joris Evens
Ilse Simons
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Infoavond: 1KA, 1KB en 1KC (juf Ingrid/juf Ellen, juf Rekha en juf Hanne)
3LA, 3LB, 3LC (juf Liesbeth/juf Hanne, Juf Hannelore en
meester Luc )
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Infoavond: 2KA, 2KB en 2KC (juf Margo, juf Anja, juf Marleen/ juf Heidi)
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Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 3LA, 3LB en 3LC
Infoavond: 6LA, 6LB en 6LC (meester Jan, juf Rita en juf Kristien)
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Eerste schooldag

19.00u
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20.15u

19.00u
en
20.15u

Infoavond: 1KD (juf Isabel),
1LA, 1LB, 1LC en 1LD(juf Miet/juf Deborah, juf Sofie, juf Betty/)
Marjolein/juf Amy en juf Eva
2LA, 2LB en 2LC (juf Lindsy, juf Liesbeth en juf Eline/juf Goele)
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19.00u
en
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Infoavond: 5LA, 5LB, 5LC en 5LD (juf Reinhilde/juf Sofie/juf Hanne, juf Ilse,
juf Nathalie en juf Hanne))

14.45u

Kick-off KIVA: Lagere school en 3de kleuterklas speelstraat Lindepaadje
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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)
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Auteurslezing bibliotheek door Ruth Wielockx: 2KA en 2KB
Infoavond: 3KA, 3KB en 3KC (juf Diane/juf Sonja, juf Els en juf Kathleen)
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Zwemmen : 1LA, 1LB, 1LC, 1LD, 4LA en 4LB
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Infoavond: 1KG (juf Karolien en juf Chantal)

VM

Auteurslezing bibliotheek door Ruth Wielockx: 2KC
Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 4LC en 5LD

NM

Zwemmen: 5LC, 6LA, 6LB en 6LC

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

Verklaring klasbenamingen:
1-6 = kleuterklas of leerjaar

de speelplaats voor 8.30.
K of L = kleuter of lager onderwijs Centrum
G = Grachtstraat (‘t Hasselt)
A, B, C en D = parallelklassen
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