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Schoolrekeningen van kinderen van gescheiden ouders 
 

Als de ouders van een minderjarig kind samenleven, oefenen zij het ouderlijk gezag over hun kind           
gezamenlijk uit. De uitgaven die door een van de ouders wordt gedaan, verbindt ook de andere ouder.    

Een scheiding van de ouders verandert niets aan deze algemene regeling.  
Beide ouders blijven verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen.  

De schoolrekening wordt via e-mail bezorgd aan beide ouders.  Eén van de ouders betaalt de  
schoolrekening in zijn geheel, deze mag vervolgens een deel opeisen van de andere ouder,  

maar daar komt de school niet tussen.    
Schoolrekeningen worden dus door de school niet opgesplitst.  

 

 

Verkeer op school 
Veilig deelnemen aan het verkeer leer je door 

praktijkervaring .  
Voor het tweede schooljaar op rij volgen we 

de leerlijn van het VSV (Verkeer op school) en 
dit van de eerste kleuterklas tot in het zesde leerjaar. Zo leren onze leer-
lingen via therorie, maar ook via praktijklessen op welke manier ze zich 
veilig moeten gedragen in het verkeer. Voor onze praktijklessen hebben 
wij vaak helpende handen nodig.  Wij zijn op zoek naar verkeersouders 

(grootouders). Meer info kan u via deze link lezen op onze website.  
Meer info kan u lezen op onze website:  

https://www.delinde-overpelt.be/informatie/verkeer-op-school 
 

 
Alle leuke nieuwtjes over onze school lees je op onze website: 

www.delinde-pelt.be 
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‘t Lindeblaadje 
Het hart van DE LINDE 

Zestiende jaargang—nr.2— oktober 2021 

 
Beste lezer, 
 
Het lijkt of het mooie “na-zomertje” ons definitief verlaten heeft. Aangename temperaturen hebben plaats 
gemaakt voor wind, regen en frisse temperaturen. De herfst heeft zijn intrede gedaan. 
 
Tijdens de eerste weken van het nieuwe schooljaar konden de ouders kennismaken met de klastitularis en de 
klaswerking van hun kind op de algemene ouderavonden. Het was aangenaam om iedereen terug “fysiek” te 
mogen begroeten. Hoewel de computer ons de afgelopen moeilijke periode schitterend voortgeholpen 
heeft om ten minste digitaal samen te komen, blijft een “echte” fysieke samenkomst zoveel waardevoller. 
Daarom hebben wij besloten om de volgende individuele oudercontacten (rapportbesprekingen) terug  
fysiek te laten plaatsvinden. Over enkele weken ontvangt u hiervoor een afzonderlijke uitnodiging van de 
klasleerkracht. 
 
Onze ouderraden hebben in september ook hun werking opgestart. Ze kwamen een eerste keer samen en 
stelden hun jaarplanning op. Uiteraard zal u over de geplande activiteiten regelmatig bericht worden.        
Wij doen nogmaals een warme oproep om aan te sluiten bij onze ouderraden. Onze ouderraden zijn een 
onmisbare schakel in onze school.  
 
Op de maandkalender op de volgende bladzijden kan u vaststellen dat oktober een drukke maand wordt 
met tal van activiteiten. Op regelmatige tijdstippen zullen wij op onze website: www.delinde-pelt.be  foto’s 
van deze activiteiten publiceren. Het loont de moeite om af en toe onze website dan ook eens te  bezoeken. 
Opgelet! Op vrijdag 22 oktober 2021 is er een pedagogische studiedag voor de leerkrachten en dus geen 
school voor de leerlingen. 
 
Op donderdag 5 oktober vieren we de jaarlijkse “Dag van de leerkracht”. Langs deze weg willen wij al onze 
leerkrachten van harte danken voor hun dagelijkse inzet voor onze kleuters en leerlingen  Een  
schouderklopje geven is dan ook op zijn plaats. Dankjewel aan al onze teamleden! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Het directieteam 
Dirk Vanseggelen 
Joris Evens 
Ilse Simons 

https://www.delinde-overpelt.be/1711-wij-zoeken-jou
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Verklaring klasbenamingen:  

 

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

OKTOBER 2021 

V 1   

Z 2 VM Eerste Communie in Sint-Martinuskerk Pelt Centrum: 2e leerjaar 

Z 3   

M 4 

VM 
 

VM 
VM 
NM 

 
13:30u 

 
NM 

Voorstelling “Jaap de aap en het klimaat” op school: 1LA, 1LB, 1LC en 
1LD 
Voorstelling “Gedaan met palaveren” op school: 2LA, 2LC en 2LD 
ISIS: Paddenstoelentocht: “Zoek de zwam!”: 2LB 
Gratis voorstelling Palethe:”Kundabuffi’s schatkamer”: 3KA, 3KB, 3KC, 
1LA, 1LB, 1LC en 1LD 
Voorstelling Palethe: “Ik heb veel liefde” door Zam Zam Productions: 
5LA, 5LB en 5LC 
Voorstelling Palethe: “Hoe oma almaar kleiner werd”: 4LA, 4LB en 4LC 

D 5 NM 
Dag van de leerkracht 
Gratis voorstelling Palethe:”Kundabuffi’s schatkamer”: 3LA, 3LB en 
3LC 

W 6  Zwemmen: 1LA, 1LB, 1LC, 1LD, 3LA en 3LB 

D 7   

V 8   

Z 9   

Z 10   

M 11   

D 12 NM Bezoek houtafdeling TIO: 2KC 

W 13 
VM 
NM 

Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 2LD, 4LB en 4LC 
MOEV: Hockeyinstuif Damsheide, Neerpelt: 1ste lj, 2e lj, 3e lj en 4e lj 

D 14 

VM 
VM 
VM 
NM 

Introductiebezoek bibliotheek: 3LC 
Sessie ‘Veilig internet’ in de klas: 5LA, 5LB en 5LC 
Vuilniswagen op bezoek: 3KA, 3KB en 3KC 
Zwemmen: 4LA en 5LC 

V 15  
Herfstwandeling (onder voorbehoud van goed weer): 2LA, 2LB, 2LC en 
2LD 
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Z 16   

Z 17   

M 18 NM Introductiebezoek bibliotheek: 3KA en 3KB 

D 19 
VM 

 
NM 

Auteurslezing bibliotheek door Lieve De Meyer: 1KA, 1KB, 1KC en 
1KD 
Introductiebezoek bibliotheek: 3KC 

W 20  
ISIS: Paddenstoelentocht: “Zoek de zwam!”: 2LA 
Herfstwandeling (onder voorbehoud van goed weer): 3LA, 3LB en 3LC 
Zwemmen: 1LA, 1LB, 1LC, 1LD, 5LA en 5LB 

D 21 VM Introductiebezoek bibliotheek: 3LA en 3LB 

V 22  Pedagogische studiedag (geen school) 

Z 23   

Z 24   

M 25 
 
 

VM 

In de loop van deze week: T4T: “nageloefening”: 1LA, 1LB, 1LC en 1LD 
In de loop van deze week: T4T: “kaarshouder”: 2LA, 2LB, 2LC en 2LD 
In de loop van deze week: T4T: “zaklamp”: 3LA, 3LB en 3LC 
In de loop van deze week: T4T: “sfeerlicht”: 5LA, 5LB, 5LC  
Medisch onderzoek op school door CLB: 1LA, 1LB, 1LC, 1LD, 5LA, 
5LB en 5LC 
MOEV: “Alles met de bal” in sporthal De Bemvoort: 3e en 4e leerjaar 

D 26 VM ISIS: Paddenstoelentocht: “Zoek de zwam!”: 2LC 

W 27  Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 2LD en 3LC 

D 28 

11:00u 
 

VM 
NM 

Kijkmoment voor nieuwe kleuters en hun ouders die instappen in het  
centrum op 8/11/2021 
ISIS: Paddenstoelentocht: “Zoek de zwam!”: 2LD 
Zwemmen 6LA, 6LB, 6LC en 6LD 

V 29  Herfstwandeling (onder voorbehoud van goed weer): 4LA, 4LB en 4LC 

Z 30  HERFSTVAKANTIE t.e.m. zondag 7 november 2021 

Z 31   

T4Technics: in de periode van 25/10/21—20/12/21 
 
Nageloefening:  1e leerjaar    Leeslampje:   4e leerjaar 
 

Kaarshouder:  2e leerjaar    Sfeerlichtje:  5e leerjaar 
 

Zaklamp:   3e leerjaar    Cybernetica:  6e leerjaar  


