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UITNODIGING 

Ieder jaar worden in onze gemeente op 11 november de  

gesneuvelden uit de twee wereldoorlogen herdacht. Deze men-

sen 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 vrijdag 11 november om 9.45 u naar het gemeentehuis te komen. 

Vervolgens zullen wij aan de optocht deelnemen vanaf het gemeentehuis tot aan het  

monument in de Dorpsstraat. 

 

Nieuws van de ouderraad 

Wist je dat onze volgende vergadering plaatsvindt op donderdag 17 november 2022 om 20u in 

’t Pelterke en dat je als ouder steeds mag deelnemen? 

Wist je dat je ook alle suggesties/bedenkingen/vragen steeds kan e-mailen naar 

ouderraaddelindeoc@gmail.com? 

Wist je dat er een groep helpende handen is die ons helpt bij het schoolfeest, de 

eindejaarsreceptie, enz. en dat we steeds zoeken naar extra helpende handen? Deelnemen aan 

deze groep kan door een email aan ouderraaddelindeoc@gmail.com. 

Wist je dat de ouderraad terug Bag2school zal organiseren tegen het paasverlof in 2023?  

Gelieve alvast je oude kleding te verzamelen tot die tijd. 

Resultaten KiVa- monitor 

 

Als KiVa- school meten wij standaard in onze lagere school twee keer per schooljaar 

het welbevinden van onze leerlingen. Op het eind van vorig schooljaar hebben wij onze leerlingen 

4de, 5de en 6de leerjaar de KiVa-monitor laten invullen. De monitor meet het welbevinden, sociale  

veiligheid, het pesten en vriendschapsrelaties in de klas en vergelijkt deze met andere  

KiVa-scholen.  

Van deze bevraging hebben wij een feedbackrapport ontvangen. Wij zijn blij om vast te stellen 

dat onze leerlingen op alle aspecten goed scoren en vaak beter dan de leerlingen van andere  

scholen. Wij delen graag het feedbackrapport met de ouders. Dit rapport kan je terugvinden op 

de website van onze school via volgende link:  

https://www.delinde-overpelt.be/1835-kiva-monitor-de-resultaten-voor-onze-school 

Meer informatie via mail en op de website van de school.  
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‘t Lindeblaadje 
Het hart van DE LINDE 

Zeventiende jaargang—nr.3— november 2022 

 
 
Beste, 
 
Een weekje herfstvakantie heeft goed gedaan. We kunnen met opgeladen batterijen het tweede gedeelte van 
het eerste trimester aanvatten. 
Opnieuw mogen we een heel aantal nieuwe “instappende” kleuters verwelkomen. Samen met hun ouders 
heten we hun van harte welkom in onze “Linde”-familie. 
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 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 morgens veilig naar 
school vertrekken. 
Tijdens de week van maandag 18 november zal onze school doorgelicht worden door de onderwijsinspectie. 
Deze doorlichting gebeurt periodiek in alle scholen. De bevindingen zullen achteraf kenbaar gemaakt wor-
den. 
Ook dit jaar doen wij mee met de VOORLEES-week van 19 tot 27 november 2022. Meer info hierover kan 
je terugvinden op onze website. Op onze website kan je tevens de resultaten bekijken van de KIVA-
bevraging rond welbevinden die eind vorig schooljaar plaatsvond bij onze leerlingen van het vierde, vijfde en 
zesde leerjaar.  
De laatste week van november vinden de individuele oudercontacten plaats voor het lager onderwijs. De 
klasleerkrachten bezorgen hiervoor nog een uitnodiging met voorstel van dag en uur. 
 
Tot slot wensen wij onze leerlingen van het vijfde leerjaar veel succes met hun deelname aan de actie “Plastic 
Pirates”. Zij werden geselecteerd om op wetenschappelijke basis mee te werken aan een onderzoek naar ver-
vuiling door plastic in onze waterlopen. Hun deelname zal zich specifiek richten op mogelijke vervuiling 
door plastic in de Dommel. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het directieteam 
Dirk Vanseggelen 
Joris Evens 
Julie Nuyttens 
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NOVEMBER 2022 

D 1  ALLERHEILIGEN  

W 2  ALLERZIELEN 

D 3   

V 4   

Z 5   

Z 6  Einde herfstvakantie 

M 7 
 
 

VM 

Instapdag nieuwe kleuters 
Start fluo-actie: helm-op-fluo-top 
Introductiebezoek bibliotheek: 3KA 

D 8 VM Wateronderzoek ‘Plastic Pirates’ aan de Dommel: 5LA 

W 9 
 
 

NM 

Zwemmen: 1LA, 1LB, 1LC, 1LD, 3LA en 3LB 
Wateronderzoek ‘Plastic Pirates’ aan de Dommel: 5LB 
MOEV: hockeyinstuif in Damsheide: 3e en 4e leerjaar 

D 10 VM Wateronderzoek ‘Plastic Pirates’ aan de Dommel: 5LC 

V 11  WAPENSTILSTAND: optocht om 9.45 uur aan het gemeentehuis 

Z 12   

Z 13   

M 14   

D 15   

W 16 
 

NM 
Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 4LA en 4LB 
MOEV: Instuif smashvolley in sporthal De Bemvoort: 3e en 4e leerjaar 

D 17 NM Zwemmen: 5LA en 5LB 

V 18   

Verklaring klasbenamingen:  

 

-6 = kleuterklas of leerjaar K of L = kleuter of lager onderwijs Centrum     
 A, B, C,  D, E en F= parallelklassen 
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Z 19   

Z 20   

M 21  Start voorleesweek 

D 22  
 
 

W 23  Zwemmen: 1LA, 1LB, 1LC, 1LD, 4LC en 4LD 

D 24 12:45 T4T: “Cybernetica” in Wico Juniorcampus: 6LB 

V 25   

Z 26   

Z 27   

M 28 
 

VM 
In de loop van deze week individuele oudercontacten lagere school 
Introductiebezoek bibliotheek: 3KB en 3KC 

D 29   

W 30  Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 3LC en 3LD 


