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AFVALPREVENTIE OP SCHOOL 
 
Wij proberen in onze school om afval zo veel als mogelijk te beperken en waar kan te vermijden.  
Daarom zetten we nog even een aantal afspraken (die ook in het schoolreglement staan) terug op 
een rijtje: 
 drankjes die van thuis worden meegebracht dienen in een herbruikbaar flesje te zitten. 
 Koekjes steek je ‘s morgens zonder verpakking in een koekendoosje.. 

Broederlijk Delen: Lievelingsliedjes ipv sponsorloop 
 

Elke leerling kan een lievelingsliedje aanvragen (via apart strookje). Dat liedje zal in de eigen 
klasbubbel gedraaid en getoond worden als tussendoortje, tijdens een muzo-activiteit, ... Op 

het strookje mag uw kind een vrijblijvend bedrag invullen (€ 0,50, € 1, …) Dit strookje stopt 
uw kind samen met het geld in een omslag en overhandigt die aan de klasleerkracht. - Op vrij-
dagnamiddag 2 april zal de opbrengst digitaal aan de leerlingen bekend gemaakt worden en na-

dien ook op de website van de school.  

 

Inschrijven jonger broertje of zusje 
 
De voorrangsperiode voor inschrijven van een jonger broertje of zusje is op maandag 
1 maart 2021 gestart. Vanaf 22 maart 2021 kunnen alle kinderen ingeschreven  
worden zo lang er plaatsen beschikbaar zijn. Vanaf die datum vervalt ook de  
voorrang. MAAK DUS TIJDIG GEBRUIK VAN UW VOORRANG!!!! 
*kinderen geboren na 30/11/2019 en voor 1 januari 2020 kunnen ook al ingeschre-
ven worden. Zij starten in school op 1 september 2022. 
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‘t Lindeblaadje 
Het hart van DE LINDE 

Vijftiende jaargang—nr.7— maart 2021 

Beste lezer, 
 
Op 1 maart is het “complimenten-dag”… Op zich zijn er in een jaar wel veel “speciale” dagen. Teveel om ze 
allemaal op te noemen, maar allemaal hebben ze hun betekenis en zetten ze groepen van mensen gepast in 
de bloemetjes. Complimenten-dag heeft ondertussen terecht een plaats gevonden op de kalender. Te dik-
wijls hebben wij teveel aandacht  voor wat fout is. We zeggen graag wat verkeerd is, wat iemand fout heeft 
gedaan. Hoe slecht het wel was…, maar wat levert die houding op? Gaat iemand hierdoor beter presteren?? 
Hoe deugddoend is anderzijds een schouderklopje, een complimentje? Het doet mensen groeien, geeft hen 
motivatie. Af en toe is het nodig om zo’n schouderklopje te geven. Het geeft energie om door te gaan. 
Vandaag willen wij iedereen waarmee we samen school vormen zo’n schouderklopje geven! Samen werken 
we dagdagelijks aan een school waar het fijn is om er te leren en te leven. Ieder vanuit zijn/haar functie of 
positie. Samen maken we er een fijne school van. Dankjewel! 
 
Vanaf vandaag start ook onze boekenmaand. We proberen tijdens deze maand (voor)lezen te promoten. 
Naast tal van activiteiten in de klas zal er ook voor het lager onderwijs een “middagbib” geopend worden op 
de speelplaats. Leerlingen kunnen dan ‘s middags bij mooi weer rustig een boekje lezen tijdens de middag-
pauze. Misschien ook een leuk idee om ook thuis de volgende weken wat extra aandacht te besteden aan 
(voor)lezen. 
 
Onze ouderraad van ‘t Centrum organiseert een paaseitjes verkoop. Eind vorige week ontving iedereen een 
bestelblad. Aan de bestelling wordt ook een leuke wandeling gekoppeld tijdens de paasvakantie. Omwille 
van praktische redenen wordt gevraagd om zoveel mogelijk de betaling voor de paaseitjes via overschrijving 
te laten verlopen. 
 
Sinds Aswoensdag tijdens de krokusvakantie is ook de vasten gestart als voorbereiding naar Pasen. Jaarlijks 
kiezen wij met onze school een vastenproject om te ondersteunen. Dit jaar koos onze school voor een pro-
ject van Broederlijk Delen in Sia op het Congolese platteland.  
 
 
 
Met vriendelijke  groeten, 
 
Het directieteam 
Dirk Vanseggelen  
Joris Evens  
Ilse Simons  
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MAART 2021 

M 1  Start Jeugdboekenmaand 

D 2 
 

 

W 3   

D 4   

V 5  Laatste dag om deel te nemen aan paasactie ouderraad Centrum 

Z 6   

Z 7   

M 8  Deze week individuele digitale oudercontacten: lagere school 

D 9  Digitale auteurslezing Stefan Boonen: 1LA, 1LB, 1LC, 1LD 

W 10   

D 11  
Digitale sessie “Veilig internet” in samenwerking met “Internet safe 
and fun”: 5LA, 5LB, 5LC, 5LD 

V 12 VM Finale Whizzkids: 4LB, 4LC 

Z 13   

Z 14   

M 15   

D 16   

W 17   

D 18   

Verklaring . 
 
 

1-6 = kleuterklas of leerjaar K of L = kleuter of  L = Leenzaalstraat (Haspershoven) 
                lager onderwijs G = Grachtstraat (‘t Hasselt) 
  A, B, C of D = parallelklassen  

Voorbeeld: 1KL = 1e kleuterklas Leenzaalstraat (Haspershoven) / 2LL = 2e leerjaar Leenzaalstraat (Haspershoven) 
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V 19  Lokale verlofdag 

Z 20   

Z 21   

M 22 
 

VM Online schoolvoorstelling “Level Q” Palethe: 4LA, 4LB, 4LC 

D 23   

W 24   

D 25   

V 26 
 Digitale auteurslezing Melvin: 2LA,2LB,2LC,3LA,3LB,3LC 

Z 27 
 

 

Z 28  Start Goede Week: Palmzondag 

M 29   

D 30 
VM 

 
 

Kijkmoment voor nieuwe kleuters en hun ouders die instappen in het 
centrum op 19/04/2021  
Fietscontrole politie HANO: 6LA, 6LB, 6LC 
Schoolfotograaf: individueel en klasfoto’s 

W 31  Pedagogische studiedag: geen school 

APRIL 2021 

D 1   

V 2   

Z 3  Begin paasvakantie  

Z 4  Pasen 

Wil je weten wat er allemaal in onze school gebeurt? Kijk dan regelmatig op onze website:  
 

www.delinde-pelt.be 


