Dertiende jaargang—nr.6— februari 2019

‘t Lindeblaadje
Het hart van DE LINDE
Beste lezer,
Koning Winter laat ons nog niet gerust…. Koude temperraturen, winterse neerslag. We hebben er
de voorbije dagen uitgebreid kennis mee mogen maken. Ook op de weg is het nu méér dan ooit
opletten geblazen. Zeker onze leerlingen die met de fiets naar school komen dienen extra voorzichtig te zijn. Met onze actie “Helm op, fluo top!” willen we onze kinderen blijvend aanmoedigen
om zich goed zichtbaar en vooral veilig in het verkeer te gedragen.
De eerste schooldag van februari is de teldag voor een school. Op basis van deze telling mogen wij
de organisatie voor het volgend schooljaar inrichten. Aangezien er in onze vestigingsplaats Haspershoven te weinig leerlingen zitten in het lager onderwijs, moeten wij deze vestigingsplaats voor
het lager onderwijs sluiten op het einde van dit schooljaar. De betrokken ouders werden hierover
ingelicht tijdens een infoavond. Op donderdagavond 6 februari 2019 organiseren wij voor deze
ouders een vrijblijvende rondgang in onze schoolgebouwen in het Centrum (Vloeterstraat en Lindepaadje). Nadien zullen ook de leerlingen die volgend schooljaar naar onze school in ‘t Centrum
wensen te komen, op verschillende momenten kunnen kennis maken met hun toekomstige klasgenootjes.
Tevens met betrekking tot volgend schooljaar vindt u ook verder in dit Lindeblaadje info over de
inschrijvingsprocedure voor kinderen geboren in 2017. Voor de betrokken ouders is er een algemene infoavond voorzien op woensdag 27 februari 2019
Naar goede gewoonte trekken onze kinderen tijdens de laatste vrijdag voor de krokusvakantie in stoet door
de straten rond de school. Hierover ontvangt u nog een afzonderlijke uitnodiging.
Tot slot willen we al melden dat de jaarlijkse Kidsfuif zal plaatsvinden op zaterdag 23 maart 2019. Deze fuif
wordt georganiseerd door de ouderraad (Centrum) in De Schakel; Leukenstraat 29 Pelt-Fabriek. Met de opbrengst van de fuif ondersteunt onze ouderraad de werking van onze school!
Met vriendelijke groeten

Dirk Vanseggelen, Joris Evens, Ilse Simons
Directie
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Instapdag nieuwe kleuters
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SVS: Rollebolle: 4– en 5 jarige kleuters in sporthal Overpelt
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Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 4LA en 4LB
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Medisch onderzoek in CLB Pelt: 2KA (2de groep)
Zwemmen : 5LC, 6LA, 6LB en 6LC
Rondleiding in de school van het centrum: ouders Haspershoven
Infoavond: Eerste communie in Grote zaal Pelterke
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MEGA-Project les 1 door Politie HANO in eigen klas: 6LA en 6LC
Info-avond: Studiekeuze i.s.m. CLB: ouders/ll. 6e leerjaar
in Palethe Pelt (brief en inschrijving volgt)
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Auteurslezing bibliotheek door Siska Goeminne: 1LB, 1LL en 2LL
Info-avond: Studiekeuze i.s.m. CLB: ouders/ll. 6e leerjaar
in Salvatorcollege Hamont (brief en inschrijving volgt)
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Medisch onderzoek in CLB Pelt: 2KB (1ste groep)
Zwemmen: 3LC, 3LD, 1LA, 1LB, 1LC, 1LL en 2LL
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Medisch onderzoek in CLB Pelt: 2KB (2de groep)
Auteurslezing bibliotheek door Siska Goeminne: 1LA en 1LC
Voorstelling Palethe: “Stekeblind”: 2KA, 2KB, 2KC, 3KA, 3KB en 3KC
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LOKALE VERLOFDAG
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MEGA-Project les 1 door Politie HANO in eigen klas: 6LB
Info-avond: Studiekeuze i.s.m. CLB: ouders/ll. 6e leerjaar
in Dommelhof Pelt (brief en inschrijving volgt)
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Voorstelling Palethe: “Rood” (of waarom pesten niet grappig is): 6LA,
6LB en 6LC
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Medisch onderzoek in CLB Pelt: 1KG en 1KL (kleuters 2014)
Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 4LC, 5LA en 5LB
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Medisch onderzoek in CLB Pelt: 2KC (1ste groep)
Relationele en seksuele vorming: 6LA, 6LB en 6LC

Verklaring klasbenamingen:
1-6 = kleuterklas of leerjaar

K of L = kleuter of
lager onderwijs

L = Leenzaalstraat (Haspershoven)
G = Grachtstraat (‘t Hasselt)
A, B of C = parallelklassen
Voorbeeld: 1KL = 1e kleuterklas Leenzaalstraat (Haspershoven) / 3LL = 3e leerjaar Leenzaalstraat (Haspershoven)
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Medisch onderzoek in CLB Pelt: 2KC (2de groep)
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Kijkmoment voor nieuwe kleuters Centrum en hun ouders die instappen op 11/03/2017
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Eucharistieviering Sint-Martinuskerk: naamopgave Eerste Communie

Zwemmen: 3LC, 3LD, 1LA, 1LB, 1LC, 1LL en 2LL
Algemene infoavond nieuwe kleuters 2017 eetzaal Lindepaadje
Relationele en seksuele vorming: 5LA, 5LB en 5LC
Afwerking GSM-houder in TIO Pelt: 6LA, 6LB en 6LC
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Carnavalstoet: Haspershoven
Carnavalstoet Centrum (vestigingen Vloeterstraat, Lindepaadje,
Grachtstraat)
KROKUSVAKANTIE t.e.m. zondag 10 maart 2019

Vrijdag 8 februari 2019 LOKALE VERLOFDAG
Wafelactie zeeklassen:
De verkoop loopt tot woensdag 20/01/2019
Leveringsdatum: de week van 25/02/2019—01/03/2019

Vlaamse Week tegen Pesten
22 februari tot 1 maart 2019
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Inschrijving nieuwe kleuters (°2017)
Kinderen geboren in 2017 kunnen weldra ingeschreven worden in onze school.
Kinderen waarvan al een broertjes of zusje in onze school ingeschreven is, kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 11 maart 2019
Kinderen van personeelsleden kunnen ingeschreven worden vanaf
maandag 25 maart 2019
Alle andere kinderen kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 1 april 21019
Voorafgaandelijk is er nog een algemene infoavond op woensdag 27 februari 2019
om 19u 30 in de eetzaal van de vestiging Lindepaadje.

Alaaf, Alaaf...
Vrijdag 1 maart bent u allen uitgenodigd om
te komen kijken naar onze jaarlijkse carnavalstoet.
Voormiddag: Haspershoven– Namiddag: Centrum.
De stoet in ‘t Centrum vertrekt terug om 13u30
om vervolgens rond te trekken.

KIDSFUIF
De ouderraad van het Centrum organiseert opnieuw en
Kidsfuif. Deze fuif zal plaatsvinden op zaterdag 23 maart
2019

Vervanging afwezige leerkrachten
Het aantal beschikbare interimarissen is heel klein aan het worden. Wij kunnen dan
ook niet uitsluiten dat we de volgende weken soms gedwongen worden tot andere
oplossingen die een normaal lesverloop op sommige momenten moeilijk maakt.
Wij rekenen alvast op enig begrip mocht deze situatie zich voordoen.
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