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‘t Lindeblaadje 
Het hart van DE LINDE 

Vijftiende jaargang—nr.3— november 2020 

 
 
Beste, 
 
We beleven onwezenlijke tijden… Het coronavirus bepaalt wat nog kan en wat (voorlopig) niet meer kan. 
Wat vroeger vanzelfsprekend was, is nu dikwijls in twijfel. Wat vandaag terug mogelijk is, dient morgen mis-
schien terug verboden te worden. 
 
Ook in de school is er grote twijfel. Wat brengt de dag van morgen? Blijven we gespaard van besmettingen? 
Kunnen we “gewoon” les geven? Wie zit in quarantaine? Zijn er voldoende leerkrachten beschikbaar? Kort-
om: dit zijn geen ideale omstandigheden om onderwijs te geven. Toch proberen wij als team ons best te 
doen om ondanks alles onze leerlingen toch goed en degelijk onderwijs aan te bieden. Daar hebben ze recht 
op en daar gaan we voor! 
 
Gelukkig zijn er kleine lichtpuntjes zichtbaar. De besmettingscijfers dalen, een vaccin blijkt goede resultaten 
op te leveren. We leven op hoop! Het geeft ons moed om vol te houden.  
Bijkomend starten aanstaande maandag ook weer nieuwe kleuters. Wij heten hun en hun ouders van harte 
welkom en wensen hun een fijne toekomst in onze school. 
 
Ondertussen korten de dagen, daarom is het belangrijk om “goed zichtbaar” naar school te komen. Dit 
schooljaar nemen wij opnieuw deel aan de actie HELM OP FLUO TOP. Onze werkgroep verkeer heeft deze  
actie uitgekozen om onze leerlingen te stimuleren om veilig naar school te komen. De actie loopt tot aan 
het begin van de krokusvakantie. Naast het dragen van fluo-kledij is ook het dragen van een fietshelm zeker 
aangewezen. Alle info hierover wordt door de werkgroep verkeer bezorgd. Wij rekenen op de ouders om er 
op toe te zien dat hun kind(eren) ‘s morgens veilig naar school vertrekken. 
 
Omwille van de omstandigheden is een kalender voor november overbodig. Extra-muros activiteiten zijn 
immers verboden. We beperken ons Lindeblaadje dan ook tot deze eerste bladzijde. 
 
Met vriendelijke  groeten, 
 
Het directieteam   
Dirk Vanseggelen 
Joris Evens 
Ilse Simons                                                                                                                                                        


