Schoolrekeningen van kinderen van gescheiden ouders
Als de ouders van een minderjarig kind samenleven, oefenen zij het ouderlijk gezag over
hun kind gezamenlijk uit. De uitgaven die door een van de ouders wordt gedaan, verbindt
ook de andere ouder. Een scheiding van de ouders verandert niets aan deze algemene regeling. Beide ouders blijven verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De
school bezorgt de schoolrekening aan één van beide ouders. Nadien mag de persoon die
de rekening heeft betaald een deel opeisen van de andere ouder, maar daar komt de school
niet tussen.
Schoolrekeningen worden dus door de school niet opgesplitst. Op verzoek van een ouder
wordt wel een kopie bezorgd van de schoolrekening van zijn/haar kind

Wachtzone voor ouders bij de kleuters in ‘t Centrum
Het is ‘s morgens druk aan de schoolpoort bij de kleuters/1ste leerjaar in het Centrum. De
wachtzone voor de poort is vrij beperkt in oppervlakte. Om onze kleuters toch vlot toegang te
geven tot de speelplaats werden er door onze ouderraad witte lijnen aangebracht om zones af te
bakenen die vrij gehouden moeten worden om de toegang vlot te bereiken. Samen met de ouderraad vragen wij met aandrang om deze afspraak te respecteren. Mogen wij ook vragen om
deze afspraak door te geven aan grootouders of andere personen die uw kind ‘s morgens naar
school brengen.

Schoolbrochures: online beschikbaar!
Onze schoolbrochures (o.a. schoolreglement/kalender en bijlagen) zijn allemaal
digitaal beschikbaar via onze website www.delinde-overpelt.be. Mocht u in de onmogelijkheid zijn om de brochures digitaal te raadplegen dan kan u de papierenversies aanvragen door een seintje te geven aan het secretariaat 011/642 641 of
een melding te maken in de klasagenda/weekkaftje van uw kind.

18 podiumplaatsen tijdens de stratenloop!

Onze leerlingen hebben tijdens de voorbije stratenloop weer goed gedaan.
Er waren zelfs 18 leerlingen die een podiumplaats behaalden.
7 x goud; 8 x zilver en 3 x brons
Uiteraard is meedoen belangrijker als winnen en verdienen al onze leerlingen een dikke
proficiat voor hun inzet tijdens de stratenloop.
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‘t Lindeblaadje
Het hart van DE LINDE
Beste lezer,
De eerste maand van het nieuwe schooljaar is voorbij. Iedereen heeft ondertussen zijn plaatsje gevonden. In
alle klassen wordt er al flink geleerd.
Tijdens de eerste weken van het nieuwe schooljaar konden de ouders kennis maken met de klastitularis en
de klaswerking van hun kind tijdens de algemene ouderavonden.
Onze ouderraden hebben in september ook hun werking opgestart. Ze kwamen een eerste keer samen en
stelden hun jaarplanning op. Uiteraard zal u over de geplande activiteiten regelmatig bericht worden.
In de maand september zijn er jaarlijks sportieve ontmoetingen tussen leerlingen van verschillende scholen.
Ook dit jaar zorgden onze leerlingen weer voor enkele opmerkelijke prestaties. Onze voetballers van het
vijfde en van het zesde leerjaar behaalden mooie resultaten bij het voetbaltornooi van SVS. Wij namen ook
deel aan de jaarlijkse stratenloop voor Overpeltse scholen. Onze leerlingen deden allemaal hun best! Maar
liefst 18 leerlingen behaalden in de 12 gelopen reeksen een podiumplaats. Proficiat!
Op de maandkalender op de volgende bladzijden kan u vaststellen dan oktober een drukke maand wordt
met tal van activiteiten. Op regelmatige tijdstippen zullen wij op onze website: www.delinde-overpelt.be foto’s van deze activiteiten publiceren. Het loont de moeite om af en toe onze website dan ook eens te bezoeken.
Donderdag 5 oktober is het de jaarlijkse “Dag van de leerkracht”. Wij zetten onze leerkrachten die dag eens
extra in de bloemetjes. Langs deze weg willen wij al onze leerkrachten van harte danken voor hun dagelijkse
inzet om het onze kleuters en leerlingen zo aangenaam mogelijk te maken en hun zo optimale kansen te
bieden tot een goede ontwikkeling. Een schouderklopje geven is dan ook op zijn plaats.

Met vriendelijke groeten,

Joris Evens,
Pedagogisch directeur a.i.

Dirk Vanseggelen,
Administratief directeur
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Bezoek aan Immaculata: 3KA
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Voorstelling in het kader van 11.11.11. (allemaal mensen)
Thema: “vluchtelingen-migratie”: 3LA, 3LB, 3LC en 3LD in eetzaal
Lindepaadje
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Zwemmen: 3LC, 3LD, 1LA, 1LB, 1LC, 1LL en 2LL
Introductiebezoek bibliotheek: 3KC

D

4

V

5

Z

6

Z

7

M

8

VM

D

9

VM

W

10

D

VM

V

19

Z

20

Z

21

M

22

13.00u

Bezoek verkeerspark politiekantoor HANO te Neerpelt (verplaatsing
met de fiets): 5LC
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Kijkmoment voor nieuwe kleuters en hun ouders die instappen in het
centrum op 05/11/18
Bezoek verkeerspark politiekantoor HANO te Neerpelt (verplaatsing
met de fiets): 5LB
Herfstwandeling in Heesakkerheide: 6LA, 6LB en 6LC (verplaatsing
met de fiets (bij droog weer!))

Dierendag
Introductiebezoek bibliotheek: 3KA
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Dag van de leerkracht
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Pedagogische studiedag (geen school)

Project “Oertijd” in museum De Kolonies te Lommel: 6LA (brief volgt)
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Zwemmen: 5LC, 6LA, 6LB en 6LC

Project “Oertijd” in museum De Kolonies te Lommel: 6LC (brief volgt)
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Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 4LC, 5LA en 5LB
Medische onderzoek door CLB: 1LA
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Verklaring klasbenamingen:
1-6 = kleuterklas of leerjaar

Uiterlijke datum voor bestelling pizza’s (ouderraad Centrum)
Project “Oertijd” in museum De Kolonies te Lommel: 6LB (brief volgt)
Herfstwandeling klankenbos Neerpelt: 3KA, 3KB, 3KC
Bezoek verkeerspark politiekantoor HANO te Neerpelt (verplaatsing
met de fiets): 6LA
Voorstelling Palethe: “Olleke Bolleke” door Theater Tieret: 1LA, 1LB,
1LC, 1LL en 2LL
Grootouderdag in het schooltje van de Grachtstraat
Zwemmen: 3LA, 3LB, 1LA, 1LB, 1LC, 1LL en 2LL
Hockeyinstuif Damsheide—Neerpelt: 3e lj. en 4e lj.
Medische onderzoek door CLB: 6LB (info volgt)
Bezoek verkeerspark politiekantoor HANO te Neerpelt (verplaatsing
met de fiets): 6LB

VM
15u-18u

Vaccinatiemoment door CLB: 5LA, 5LB en 5LC
Afhalen bestelde pizza’s (ouderraad Centrum): eetzaal Lindepaadje
HERFSTVAKANTIE t.e.m. zondag 4 november 2017

De ouderraad van het Centrum organiseert ook dit schooljaar een grote pizza/lasagne
verkoop. De bestelformulieren werden reeds bezorgd.
Tot en met maandag 15 oktober 2018 kunnen de ingevulde bestelstrookjes en het geld
in een gesloten briefomslag worden afgegeven aan de klastitularis.
Op vrijdag 26 oktober 2018 kunnen de bestelde pizza’s en/of lasagne afgehaald worden vanaf 15u tot 18u in de eetzaal aan het Lindepaadje.
Wie een extra bestelbrief nodig heeft, kan deze terugvinden op de facebookpagina van
“ouderraad De Linde Overpelt Centrum”

K of L = kleuter of
lager onderwijs

L = Leenzaalstraat (Haspershoven)
G = Grachtstraat (‘t Hasselt)
A, B, C, D = parallelklassen
Voorbeeld: 1KL = 1e kleuterklas Leenzaalstraat (Haspershoven) / 3LL = 3e leerjaar Leenzaalstraat (Haspershoven)
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