Opvang tijdens de middag:
Tijdens de middagpauze kunnen de kleuters en de leerlingen
overblijven in de school. Ze kunnen drank via de school
bestellen ( € 0,65 per flesje) of zelf van thuis meebrengen in een herbruikbare verpakking.

Dertiende jaargang—nr.1— september
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Voor deze opvang doet de school beroep op externe medewerksters.
De kostprijs per middag bedraagt € 0,85.
De ouders krijgen voor de overblijfkosten een fiscaal attest en
kunnen hiermee deze kosten inbrengen in de jaarlijkse aangifte
van depersonenbelasting.

Het hart van DE LINDE
Beste lezer,

MELDING bij afwezigheid
Wanneer je kind niet naar school kan komen, vragen wij om ‘s morgens voor de start van de
lessen (8u45) de school te verwittigen via het secretariaat (011/64 26 41).
Na elke afwezigheid van een leerplichtige leerling ( vanaf geboortejaar 2012) dient achteraf
een verantwoordingsdocumentje bezorgd te worden aan de klasleerkracht.
Opgelet: de school moet na de 5de halve dag onwettige afwezigheid binnen een schooljaar
het CLB hiervan in kennis brengen. Veelvuldige onwettige afwezigheden kunnen leiden tot
inhouding van het kindergeld en studietoelage.

De voorbije zomervakantie was er ééntje om niet snel te vergeten. Zon, zon en nog eens zon.
Warmterecords sneuvelden en het verlangen naar een druppeltje regen was nog nooit zo groot.
Maar mooie (warme) liedjes blijven niet duren en na twee maanden van rust, moeten we de draad weer
opnemen en keert de regelmaat terug.
Het was dan ook fijn om maandagmorgen zoveel kinderen, ouders en leerkrachten opnieuw welkom
te mogen heten. Voor de meesten was het een blij weerzien na twee maanden, anderen zetten voor het eerst
een stapje binnen in onze school. Wij heten alvast iedereen van harte welkom en hopen dat iedere nieuwe
leerling en leerkracht zich vlug “thuis” mag voelen in onze school.
Omwille van medische en familiale redenen, missen een aantal leerkrachten de start van het schooljaar.
Zo ook onze pedagogische directeur juf Marina Vanhout, zij moet de start van het schooljaar
missen omwille van medische redenen. Zij zal de eerste weken van het schooljaar in haar functie vervangen
worden door meester Joris Evens. Wij wensen juf Marina en alle andere collega’s (of hun familieleden)
spoedige beterschap.
Op het einde van vorig schooljaar werd ons schoolreglement aangepast en digitaal kenbaar gemaakt.
Weldra is ook onze “kalender 2018-2019 beschikbaar. Deze infobrochures zullen te raadplegen zijn
via onze website. Indien u echter nog een papieren versie verkiest kan u dit aangeven.

Ieder kind heeft recht op een fijne schooltijd.
Soms lukt het echter niet. Pesten komt vrijwel in elke
school voor en heeft vervelende gevolgen voor alle
leerlingen, leerkrachten en ouders.
Met KiVa wordt pesten zoveel mogelijk voorkomen.
Als er toch gepest zou worden, is er een duidelijk plan hoe
het wordt aangepakt. Zo wordt er samen gewerkt aan een
fijne schooltijd voor iedereen.
KiVa is een Fins woord voor ‘leuk” of ‘fijn’. Onderdeel van KiVa zijn maandelijkse lessen
in de klas. De leerkrachten krijgen speciale training om deze lessen te geven.
In de lessen leren kinderen dat de hele groep een rol speelt bij het pesten.
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Eind vorig schooljaar deden wij ook een vrijblijvende bevraging bij onze ouders. De resultaten van
deze bevraging werden ondertussen getoond op de personeelsvergadering en zullen ook aan
de ouderraden worden voorgelegd. In de volgende edities van het Lindeblaadje komen we hier op terug.
Het is de bedoeling om na analyse van de bevindingen, acties en werkpunten uit te werken om
de werking van onze school verder te optimaliseren.
Onze ouderraden starten ook hun werking op. In de verschillende vestigingen worden oproepen gedaan
om nieuwe leden te werven. Wij kunnen het u alvast warm aanbevelen om actief lid te worden
van de ouderraad! Onze ouderraden betekenen een flinke steun voor onze school.
Wij wensen iedereen alvast een fijn schooljaar.
Met vriendelijke groeten,
Joris Evens
Pedagogisch directeur a.i.

Dirk Vanseggelen
Administratief directeur
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Eerste schooldag
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19.30u

Infoavond: 1LA, 1LB en 1LC (juf Miet, juf Sofie en juf Marjolein)
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19.30u

Infoavond:1KD (juf Isabel)
3LA, 3LB, 3LC en 3LD (juf Liesbeth/juf Jasmien, juf Tine,
meester Luc en Juf Hannelore)
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19.30u

Infoavond: 1KA, 1KB en 1KC (juf Ingrid/juf Sophie, juf Rekha, juf Ellen)
5LA, 5LB en 5LC (juf Reinhilde/juf Hanne, juf Ilse en
juf Nathalie)
1KL (juf Kathleen)
1LL en 2LL (juf Betty/juf Lindsy)

14.45u

Zwemmen : 1LA, 1LB, 1LC, 1LL, 2LL,3LA en 3LB
Kleuterviering: 3KA, 3KB en 3KC

SVS: American Games in Dommelhof Neerpelt: 5LA, 5LB en 5LC
NM

Stratenloop: lagere school
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Zwemmen: 5LC, 6LA, 6LB en 6LC
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Voorstelling in het kader van 11.11.11 (allemaal mensen)”
Thema: “vluchtelingen-migratie”
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19.30

Kick-off KIVA: Lagere school speelstraat Lindepaadje

09.00u

Kermis in Overpelt: alle kleuters van het Centrum gaan naar de kermis
voor een ritje op de paardenmolen

Infoavond: 2KA, 2KB en 2KC (juf Margo, juf Anja, juf Marleen/ juf Heidi)
6LA, 6LB en 6LC (meester Jan, juf Rita en juf Kristien)
1KG (juf Karolien)

Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 4LA en 4LB
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19.30u

Infoavond: 3KA, 3KB en 3KC (juf Diane, juf Els en juf Hannelore/juf Evi)
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NM
19.30u

SVS: voetbaltornooi: 4e lj, 5e lj. en 6e lj. in de Bosuil Neerpelt
Infoavond: 2LA, 2LB en 2LC (juf Mariet, juf Liesbeth en juf Eline)
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19.30u

infoavond: 4LA, 4LB en 4LC: (juf Els/Juf Sofie, meester Martin en juf Els)
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Opgelet!
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Het toezicht op de speelplaats begint ’s morgens om 8.30u voor die tijd is de school

Verklaring klasbenamingen:
1-6 = kleuterklas of leerjaar

Melden van gewijzigde gegevens:
Wij merken dat niet alle wijzigingen van gegevens worden gemeld aan de school.
Hierdoor beschikt onze administratie niet altijd over de juiste gegevens.
Wij zouden u willen vragen om eens na te kijken of u ons eventuele recente
wijzigingen heeft doorgestuurd (adres/gsm nummers/gezinssamenstelling/ …)
U kan dit steeds melden via secretariaat@bs-delinde.be

niet toegankelijk voor de leerlingen. Onze verzekering dekt ook geen ongevallen op
K of L = kleuter of
lager onderwijs

L = Leenzaalstraat (Haspershoven)
G = Grachtstraat (‘t Hasselt)
A, B, C en D = parallelklassen
Voorbeeld: 1KL = 1e kleuterklas Leenzaalstraat (Haspershoven) / 2LL = 2e leerjaar Leenzaalstraat (Haspershoven)
-2-

de speelplaats voor 8u30.
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