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Het wordt stilletjes aan kouder.  
Tijdens de pauzes kunnen de kinderen een muts, een 
sjaal en handschoenen goed gebruiken.  
Wij zouden willen vragen om al deze zaken te  
voorzien van een naam of een merkteken.  

Zien en gezien worden is heel belangrijk!   
Voor de veiligheid van onze kinderen, doen wij mee met de actie  

“Helm op Fluo top” 
 
De leerlingen kunnen punten verdienen door goed zichtbaar en met een fietshelm op, naar school te 
komen.  Hoe meer punten ze samen met hun klasgenootjes verzamelen, des te groter hun beloning 
zal zijn.  We hopen dat zowel de ouders als de leerlingen de smaak te pakken krijgen, om zo het hele 
jaar door goed zichtbaar en met een fietshelm op naar school te blijven komen.  Veel succes! 

Wij merken dat er ‘s morgens  al kinderen  voor half negen op de speelplaats zijn. Er is 
dan nog geen toezicht en eventuele ongevallen die er dan zouden gebeuren op de 
speelplaats worden niet  door de schoolverzekering gedragen. Wij vragen dan ook aan 
de ouders om er op toe te zien dat de kinderen ‘s morgens niet te vroeg naar school 
vertrekken. 

Beste wensen 
Vanwege directie en personeel  
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‘t Lindeblaadje 
Het hart van DE LINDE 

Zestiende jaargang—nr.4— december 2021 

Beste lezer, 
 
 
Vorig jaar dachten we dat we de Sint éénmalig op veilige afstand in de kerk konden ontmoeten… Niets is 
minder waar. Ook dit jaar zal de Sint onze leerlingen begroeten in het grote kerkgebouw. Corona is niet 
weg, méér nog: Corona is meer dan ooit aanwezig. Dagdagelijks merken we dat de besmettingen rondom 
ons toenemen. Elke dag is het goed opletten of ook leerlingen positief getest hebben. De telkens verande-
rende regelgeving maakt het ons daarbij niet gemakkelijk. In de school zetten we ondertussen volop in op 
ventilatie. Gezonde lucht lijkt een goede bescherming te vormen tegen cluster-besmettingen. Tot op heden 
blijven we goed gespaard van het verplicht sluiten van klassen. Laat ons hopen dat dit zo blijft.. Bij drie posi-
tief geteste leerlingen binnen 7 dagen, moet de klas in quarantaine. Ook als de juf of meester positief test, 
moet de klas in quarantaine. 
 
Onlangs werd in de lagere school de eerste periode van tien lesweken afgesloten met een rapport. Het eerste 
rapport van dit schooljaar werd ondertussen besproken tijdens individuele digitale oudercontacten. Er mag 
daarbij niet alleen aandacht zijn voor eventuele mindere cijfers, maar dat ook goede resultaten verdienen 
voldoende aandacht. 
 
Zondag 28 november startte de adventsperiode. De advent is de voorbereidingsperiode naar Kerstmis. Iedere 
zondag steken we een bijkomend kaarsje aan op de adventskrans. In vele huiskamers verscheen ondertussen 
de kerstboom en wordt het extra gezellig gemaakt. Iedereen maakt zich klaar voor Kerstmis. Ook in onze 
school bereiden wij ons voor op Kerstmis. Wij proberen samen met onze leerlingen op zoek te gaan naar de 
echte boodschap van Kerstmis.  
 
Wij wensen iedereen alvast een fijne en sfeervolle kerstdagen en hopen dat het in ieders hart “Kerstmis” mag 
zijn. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het directieteam 
Dirk Vanseggelen 
Joris Evens 
Ilse Simons 
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DECEMBER 2021 

W 1  Start leesjury: 1LB, 1LC en 1LD 

D 2 VM 
NM 
NM 

Sint komt op bezoek: alle kleuters centrum in de Sint-Martinuskerk 
Sint komt op bezoek: 1e leerjaar in de Sint-Martinuskerk 
Sint komt op bezoek in de klas: kleuters Grachtstraat  

V 3 VM 
 
NM 

Sint komt op bezoek: 3e leerjaar, 4e leerjaar en 5e leerjaar in de Sint-
Martinuskerk 
Sint komt op bezoek: 2e leerjaar en 6e leerjaar in de Sint-Martinuskerk 
 

Z 4   

Z 5  Tweede zondag van de Advent 

M 6  SINTERKLAAS: geen school 

D 7  Medisch onderzoek door CLB: 4LA en 4LB 

W 8   

D 9  Medisch onderzoek door CLB: 4LC 

V 10 NM Klasfeest in eigen klas: 4LA, 4LB en 4LC 

Z 11   

Z 12  Derde zondag van de Advent 

M 13   

D 14   

W 15   

D 16   

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 

- 3 - 

V 17   

Z 18   

Z 19  Vierde zondag van de Advent  

M 20   

D 21 VM 
VM 

Medisch onderzoek door CLB: 6LB 
Seksuele opvoeding: 6LA en 6LD 

W 22   

D 23 VM 
11u00 

Kerstfeestje in de klas: kleuterschool 
Kijkmoment voor nieuwe kleuters en hun ouders die instappen in het 
centrum op 10/01/2022 

V 24 VM 
11u55 

Kerstfeestje in de klas: lagere school 
Start kerstvakantie t.e.m. 9 januari 

Z 25  KERSTMIS  

JANUARI 2022 

Z 9  Einde Kerstvakantie 

M 10  Instapdag nieuwe kleuters 

D 11   

W 12  Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 2LD en 3LC 

D 13   

 
Geen school op  

maandag 6 december 


