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‘t Lindeblaadje 
Het hart van DE LINDE 

Zestiende jaargang—nr.5— januari 2022 

Beste ouders 
 
 
Het nieuwe jaar is ondertussen al méér dan een week oud. Feesten en elkaar “een 
Gelukkig Nieuwjaar” wensen verloopt nu al een paar jaar anders… Laat ons hopen 
dat deze editie de laatste keer was. Ondanks alles wensen wij u het allerbeste voor het 
nieuwe jaar.  
 
Ook de volgende periode zal corona een belangrijke rol blijven spelen in de  
organisatie van onze school. Met gekruiste vingers kijken we de toekomst tegemoet. 
Nu de zéér besmettelijke “omikron-variant” overheersend aanwezig is, verwachten 
wij dat onze leerlingen en leerkrachten hier ook niet aan gaan ontsnappen met alle 
gevolgen vandien. Bij vier besmettingen in één klas, moet de volledige klas vijf dagen 
in quarantaine. Niet alleen dat vormt een bedreiging voor onze organisatie. Ook de 
gezondheid van onze leerkrachten is van groot belang. Er zijn immers bijna geen 
vervangende leerkrachten meer te vinden. Daarom vragen wij iedereen om toch extra 
waakzaam te zijn. Laat ons hopen dat we de volgende periode zonder al te veel  
kleerscheuren doorkomen. 
 
Na de kerstvakantie verwelkomen we opnieuw een groot aantal nieuwe kleuters en 
leerlingen in onze school. We heten hen en hun ouders van harte welkom in onze 
grote “Linde-familie” en hopen dat zij zich snel thuis voelen in onze school. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Het directieteam 
Dirk Vanseggelen 
Joris Evens 
Ilse Simons 
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JANUARI 2022 

Z 1  NIEUWJAAR 

Z 2   

M 3   

D 4   

W 5   

D 6   

V 7   

Z 8   

Z 9  Einde kerstvakantie  

M 10  Instapdag nieuwe kleuters  

D 11   

W 12  Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 2LD en 3LC (onder voorbehoud) 

D 13 
VM 
 
NM 

Auteurslezing bibliotheek door Reine de Pelseneer: 2LA, 2LB, 2LC en 
2LD 
Zwemmen: 6LA, 6LB, 6LC en 6LD (onder voorbehoud) 

V 14   

Z 15   

Z 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 
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M 17 VM Medisch onderzoek door CLB: 6LC 

D 18   

W 19  Zwemmen: 1LA, 1LB, 1LC, 1LD, 3LA en 3LB (onder voorbehoud) 

D 20 

VM 
 

VM 
 

VM 

Educatieve workshop ‘Wat is er aan de hand in Viesvuilland?’: 3KA, 
3KB en 3KC 
Voorstelling Palethe: ‘Kat met laarzen’ door Sprookjes en zo: 2LA, 
2LB, 2LC en 2LD 
Medisch onderzoek door CLB: 6LD 

V 21 NM Zwemmen sinterklaasgeschenk: 6LA, 6LB, 6LC en 6LD 

Z 22   

Z 23   

M 24 
VM 
VM 

Medisch onderzoek door CLB: 6LA 
MOEV: netbaltoernooi: 6LA, 6LB, 6LC en 6LD 

D 25   

W 26  Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 2LD, 4LB en 4LC (onder voorbehoud) 

D 27 
11u 

 
NM 

Kijkmoment voor nieuwe kleuters en hun ouders die instappen in het 
centrum op 01/02/2022 
Zwemmen: 4LA en 5LC (onder voorbehoud) 

V 28   

Z 29   

Z 30   

M 31 VM Medisch onderzoek door CLB: 6LB 
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Inschrijving schooljaar 2022-2023 van leerlingen  
geboortejaar 2020 (of vroeger) 

 
De school is verplicht om bij inschrijvingen van nieuwe leerlingen met een             
voorrangsperiode te werken. 
Tijdens de periode van maandag 7 maart 2022 tot en met vrijdag 18 maart 2022  
kunnen enkel leerlingen ingeschreven worden waarvan ofwel al een broer en/of een 
zus ingeschreven zijn in onze school. 
Vanaf  maandag 28 maart 2022 kan iedereen inschrijven voor volgend schooljaar. 
 
Op woensdag 16 februari 2022 organiseren wij info-avond. Je kan hiervoor inschrijven 
via onze website. 
Ook verdere informatie in verband met de inschrijving kan u terugvinden op de web-
site www.delinde-pelt.be. 

Studiekeuze voor leerlingen van het 6de leerjaar 

 
Zoals zoveel dingen kunnen de collectieve infoavonden van het CLB, in verband met 
de studiekeuze, dit schooljaar niet fysiek doorgaan. 
De CLB’s van Limburg hebben ter compensatie samen voor een online en  
netoverstijgend alternatief gezorgd. Concreet werd er een website ontwikkeld waarop 
een presentatie van het CLB te vinden zal zijn over het studiekeuzeproces en de  
structuur en de organisatie van het Vlaams onderwijs, alsook ingesproken  
presentaties/folders over het studieaanbod van de Limburgse secundaire scholen. 
 
Via onderstaande website kan u de nodige info terugvinden: 
 
www.wegwijsinhetsecundaironderwijs.be . 
 
 

http://www.wegwijsinhetsecundaironderwijs.be/

