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‘t Lindeblaadje 
Het hart van DE LINDE 

Zeventiende jaargang—nr.4— december 

Beste lezer 
 
 
Het zijn drukke tijden…. De Sint en zijn gezelschap maken zich klaar voor 6 december. In de nacht van  
afgelopen maandag op dinsdag heeft hij alvast lekkers gebracht voor alle klassen. Donderdag en vrijdag 1 en 
2 december komt hij ons ook nog een bezoekje brengen. Vol verwachting klopt ons hart! De Sint kan voor 
zijn activiteiten ook steevast een beroep doen op de milde steun van onze ouderraad. Waarvoor onze dank. 
 
In de week van 14 tot 18 november werd onze school “doorgelicht” door de onderwijsinspectie. Zoals we al 
eerder gemeld hebben, kregen wij een gunstige beoordeling zonder verdere beperkingen. Als team mogen 
wij terecht trots zijn op dit resultaat. Het is een mooie, positieve bevestiging van onze dagdagelijkse inzet 
voor onze leerlingen. Het definitieve verslag wordt later door het ministerie van onderwijs nog  
gepubliceerd.  
Deze week wordt in de school de eerste periode van tien lesweken afgesloten. Zowel in de kleuterschool als 
in de lagere school worden de ouders uitgenodigd op een individueel oudercontact bij de klasleerkracht. We 
vinden dit overleg belangrijk om een stevige band te hebben tussen ouders en school. Ook voor een kind is 
het goed om weten dat ouders en school met elkaar in gesprek gaan.  
Er mag daarbij niet alleen aandacht zijn voor eventuele mindere cijfers of negatieve ervaringen, maar ook 
goede resultaten en fijne ervaringen verdienen voldoende aandacht. 
 
Zondag 27 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 
Julie Nuyttens 
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DECEMBER 2022 

D 1 VM 
NM 
 
NM 

Sint komt op bezoek: 1e en 2e kleuterklas in de Sint-Martinuskerk 
Sint komt op bezoek: 3e kleuterklas en 5e leerjaar in de Sint-
Martinuskerk 
Zwemmen: 5LC, 6LA, 6LB en 6LC 

V 2  
VM 
NM 

Rapporten lagere school 
Sint komt op bezoek: 2e, 3e en 4e leerjaar in de Sint-Martinuskerk 
Sint komt op bezoek: 1e en 6e leerjaar in de Sint-Martinuskerk 

Z 3   

Z 4  Tweede zondag van de Advent 

M 5  
VM 

Verrassingsuitstap van de Sint: 3e leerjaar 
Netbaltornooi in sporthal de Bemvoort: 5LA, 5LB en 5LC 

D 6  SINTERKLAAS: geen school 

W 7  Zwemmen: 1LA, 1LB, 1LC, 1LD, 3LA en 3LB 
Verrassingsuitstap van de Sint: 2e leerjaar 

D 8 VM T4T: “Cybernetica” in WICO Juniorcampus: 6LA 

V 9 NM Verrassingsactiviteit van de Sint: 5e leerjaar 

Z 10   

Z 11  Derde zondag van de Advent  

M 12   

D 13 NM Voorstelling Palethe: “Vuil” door Het Wolk: 1KA, 1KB, 1KC en 1KD 

W 14  Pedagogische studiedag: geen school 

D 15 VM 
NM 

Netbaltornooi in sporthal de Bemvoort: 6LA, 6LB en 6LC 
Zwemmen: 5LA en 5LB 

V 16 VM 
VM 
NM 

Klasfeest: 4LA, 4LB, 4LC en 4LD 
T4T: Cybernetica in WICO Juniorcampus: 6LC 
Verrassingsactiviteit van de Sint: 4e leerjaar 

Verklaring klasbenamingen:  

 

1-6 = kleuterklas of leerjaar K of L = kleuter of lager onderwijs Centrum     
 A, B, C en D = parallelklassen 
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Z 17   

Z 18  Vierde zondag van de Advent 

M 19   

D 20   

W 21  Zwemmen: 1LA, 1LB, 1LC, 1LD, 4LC en 4LD 

D 22 VM 
VM 

Kerstfeestje in de klas: 1e kleuterklas en 3e kleuterklas 
Kijkmoment voor nieuwe kleuters en hun ouders die instappen in het 
centrum op 9/01/2023 

V 23  
VM 
NM 

Kerstfeestje in de klas: 2e kleuterklas 
Gebedsviering in het teken van Kerstmis: lagere school 
Kerstfeestje: lagere school 
 

Z 24  Start kerstvakantie t.e.m. 8 januari 

Z 25  KERSTMIS  

JANUARI 2023 

Z 8  Einde kerstvakantie 

M 9  Instapdag nieuwe kleuters 

D 10   

W 11  Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 3LC en 3LD 

6 december:  
geen school wegens Sinterklaas 
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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! 

Nieuws van de ouderraad 
 
De volgende vergadering van de ouderraad vindt plaats op maandag 12 december 
2022 om 20u in ’t Pelterke. Als ouder ben je steeds welkom om deel te nemen. 
 
MERCI aan alle koekjeskopers !! De verkoop van de koekjes heeft voldoende  
opgebracht om de activiteiten rond de Sint te bekostigen, inclusief het cadeautje voor 
iedere klas. 
 
SAVE THE DATE: De Kidsfuif gaat door op zaterdag 11 februari 2023. Blokkeer de  
datum voor het event van het jaar alvast in je agenda. 
 
Bag2school wordt opnieuw georganiseerd tegen het paasverlof in 2023. Gelieve alvast 
je oude kleding te verzamelen tot die tijd. 
 
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 

Beste wensen vanwege directie en personeel 


