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UITNODIGING 

Ieder jaar worden in onze gemeente op 11 november de gesneuvelden uit de twee we-
reldoorlogen herdacht. Deze mensen gaven hun leven voor de vrijheid en de vrede die wij 

nu al heel lang in ons land kennen. 

Uit dank wordt een korte herdenking georganiseerd aan het monument in de Dorpsstraat. 
Ook de school neemt hier aan deel. Daarom vragen wij om donderdag 11 november om 
11.00 u naar de ingang van de kerk te komen. Vervolgens zullen wij aan de optocht 
deelnemen vanaf de kerk tot aan het monument in de Dorpsstraat. 

 

 
In de week van 22 tot en met 26 november organiseert onze school 
samen met de ouderkoepel VCOV en onze ouderraad 
"de voorleesweek." Op donderdag 25 november is het de voorlees-
dag. Tijdens deze week zal de leerkracht in zijn/haar klas elke dag 
een kwartier voorlezen. Daarnaast zullen er tijdens die week ook 
nog andere voorleesactiviteiten worden georganiseerd. 
 
"Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud." Ook 
vragen wij aan jullie, de ouders, om tijdens die week tijd te maken 
om samen met uw kind een stukje uit een boek voor te lezen. De 
hele maand november organiseert de  VRT de voorleesclub. Meer 
info via volgende links: Vorrleesclub ,  filmpjes op VRT.nu 
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‘t Lindeblaadje 
Het hart van DE LINDE 

Zestiende jaargang—nr.3— november 2021 

 
 
Beste, 
 
Een weekje herfstvakantie heeft hopelijk goed gedaan. De natuur laat zich van haar mooiste kant zien. 
Prachtige herfstkleuren vormen een streling voor het oog.  
 
Maar ondertussen blijven we geconfronteerd met coronabesmettingen. Nu meer dan ooit krijgen we mel-
dingen van leerlingen die positief getest hebben. Vlak voor de herfstvakantie hebben we drie klassen in qua-
rantaine moeten plaatsen. Na de herfstvakantie zal alvast één klas thuis moeten blijven… en we vrezen dat 
er meerdere nog gaan volgen. Als school staan we een beetje machteloos . We kunnen enkel telkens het 
CLB-covid team inlichten over een nieuwe positief geteste leerling en moeten dan dikwijls lang wachten op 
verdere instructies. Na de herfstvakantie gelden daarenboven nog nieuwe richtlijnen: Kinderen moeten en-
kele nog getest worden als ze effectief symptomen vertonen, klassen moeten in quarantaine vanaf vier mel-
dingen van besmettingen.  Afstandsonderwijs is mogelijk bij de oudste leerlingen, maar is moeilijk tot on-
mogelijk bij de kleuters en de jongste studiejaren. Bijkomend is er zonder corona al een nijpend tekort aan 
tijdelijke leerkrachten. Wij hopen niet tot situaties te moeten komen dat we klassen moeten sluiten omdat 
er geen leerkracht meer beschikbaar is. 
Toch proberen wij als team ons best te doen om ondanks alles onze leerlingen goed en degelijk onderwijs 
aan te bieden. Misschien zal dit niet altijd op de normale manier kunnen verlopen en zijn aanpassingen no-
dig. Daarvoor vragen wij nu al begrip. 
 
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 en goed beschermd 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. Wij rekenen op de ouders om erop toe te zien dat hun kind(eren) ‘s mor-
gens veilig naar school vertrekken. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het directieteam 
Dirk Vanseggelen 
Joris Evens 
Ilse Simons 
                                                                                                

https://www.langzullenwelezen.be/nieuws/bart-verbeeck-over-voorlezen-en-lees
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/de-voorleesclub/2021/de-voorleesclub-s2021a4/#boekenmaand
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NOVEMBER 2021 

M 1  ALLERHEILIGEN - begin herfstvakantie 

D 2  ALLERZIELEN 

W 3   

D 4   

V 5   

Z 6   

Z 7  Einde herfstvakantie 

M 8 
 
 

Instapdag nieuwe kleuters 
Vanaf vandaag leesjury: 1LA 

D 9   

W 10  Zwemmen: 1LA, 1LB, 1LC, 1LD, 3LA en 3LB 

D 11  WAPENSTILSTAND: optocht om 11.00 uur aan de kerk 

V 12  Lokale verlofdag  

Z 13   

Z 14   

M 15 
VM 
NM 

Auteurslezing bibliotheek door Jan De Kinder:  3KA en 3KB 
Auteurslezing bibliotheek door Jan De Kinder: 3KC 

D 16 NM Voorstelling Palethe: “Er is eens” door Theater Tieret: 5LA, 5LB en 5LC 

W 17 
VM 
NM 

Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 2LD, 4LB en 4LC 
MOEV: Instuif Smashvolley sporthal De Bemvoort: 3e lj en 4e lj 

D 18 NM Zwemmen: 4LA en 5LC 

V 19   

Verklaring klasbenamingen:  

 

-6 = kleuterklas of leerjaar K of L = kleuter of lager onderwijs Centrum    
 G = Grachtstraat (‘t Hasselt) 
 A, B, C en D = parallelklassen 
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Z 20   

Z 21   

M 22  
VOORLEESWEEK 
In de loop van deze week individuele oudercontacten lagere school 

D 23 
 

VM 
VM 

Arktos (project i.s.m. gemeente Pelt) in De Bemvoort: 6LA 
Seksuele opvoeding: 6LB en 6LC 
Introductiebezoek bibliotheek: 5LA 

W 24  Zwemmen: 1LA, 1LB, 1LC, 1LD, 5LA en 5LB 

D 25 VM Introductiebezoek bibliotheek: 5LB en 5LC 

V 26  Arktos (project i.s.m. gemeente Pelt) in De Bemvoort: 6LB 

Z 27   

Z 28   

M 29  Arktos (project i.s.m. gemeente Pelt) in De Bemvoort: 6LC 

D 30 VM 
Arktos (project i.s.m. gemeente Pelt) in De Bemvoort: 6LD 
Voorstelling Palethe “Tech nik nak” door Kip van Troje: 1LA, 1LB, 1LC 
en 1LD 


