KIDSFUIF “DE LINDE”
op zaterdag 23 maart De Schakel (Overpelt Fabriek)
De ouderraad van ‘t Centrum organiseert een leuke fuif met animatie voor de kinderen en een
gezellig hoekje voor de ouders.

Dertiende jaargang—nr.7— maart 2019

‘t Lindeblaadje

Programma: van 16u-18u: fuif voor de kleuters + leerlingen 1st en 2de ljr.
van 19u-22u: fuif voor de leerlingen van het 3de tot en met 6de ljr.

AFVALPREVENTIE OP SCHOOL
Wij proberen in onze school om afval zo veel als mogelijk te beperken en waar kan te vermijden.
Daarom zetten we nog even een aantal afspraken (die ook in het schoolreglement staan) terug op
een rijtje:

drankjes die van thuis worden meegebracht dienen in een herbruikbaar flesje te zitten.

Koekjes steek je ‘s morgens zonder verpakking in een koekendoosje.

HOE VERWITTIGEN BIJ AFWEZIGHEID
Tot op heden werd u gevraagd om steeds telefonisch de school voor 8u45 te verwittigen als uw kind niet naar school kan komen.
Vanaf nu kan u dat ook, en zelfs liefst, per mail doen. Gelieve hiervoor uw bericht
voor 8u45 te sturen naar: secretariaat@bs-delinde.be met de duidelijke vermelding
van de naam en voornaam van uw kind, de klas en de voorziene duur van afwezigheid.

Het hart van DE LINDE
Beste lezer,

Op vrijdag 22 februari overleed Juf Inge Lenaers; Ze was amper 53 jaar. De juf verloor een ongelijke strijd
tegen kanker.
Onze gevoelens zijn moeilijk onder woorden te brengen. Hieronder een stukje uit onze afscheidstoespraak :

Juf Inge was een prima juf en een gewaardeerd collega en een fijn mens. Iemand met
het hart op de juiste plek. Zij kende geen opsmuk, poespas of franje. Inge was en bleef
altijd zichzelf, puur natuur, direct in de benadering. Als juf wist ze van aanpakken en
was daarin een voorbeeld. Als er lastige taken waren, ging zij voorop en motiveerde
zij anderen.
Juf Inge had ook nooit problemen met discipline in haar klas. Ze was correct en eerlijk
met haar leerlingen. Ze dwong door die aanpak groot respect af. Daarom komt ze nu
dikwijls terug op lijstjes van oud-leerlingen bij de vraag: “Bij welke leerkracht zat je
graag in de klas?”
Juf Inge was niet iemand die jaren in dezelfde klas wilde blijven. Af en toe wilde ze iets
nieuws. Een graadklas in ’t Hasperhoven of het eerste leerjaar waren uitdagingen die ze
graag aan ging.
Juf Inge is voor ons “juf voor altijd”.
Ze zal nooit meer hier zijn, maar altijd in ons hart.

EINDE ACTIE “FRUIT OP SCHOOL”
Op woensdag 20 maart 2019 is er voor de laatste keer dit schooljaar “fruit
op school”. (vestigingen Vloeterstraat/Leenzaalstraat/Grachtstraat)
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Met vriendelijke groeten,
De directie
Dirk Vanseggelen
Joris Evens (a.i.)
Ilse Simons (a.i.)
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Carnavalstoet: Haspershoven
Carnavalstoet Centrum (vestigingen Vloeterstraat, Lindepaadje, Grachtstraat)
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Voorstelling Palethe: “Ik heb heel veel liefde”: 3LA, 3LB, 3LC en
3LD
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Zwemmen: 1LA, 1LB, 1LC, 1LL, 2LL, 3LC en 3LD
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SVS: “Doeland” in sporthal Overpelt: 1e en 2e leerjaar
Centrum en Haspershoven
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Auteurslezing bibliotheek door Moniek Vermeulen: 2LA; 2LC
Auteurslezing bibliotheek door Frank Pollet: 6LA, 6LB en 6LC
Auteurslezing bibliotheek door Moniek Vermeulen: 2LB
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SVS: “Trefbaltornooi” in sporthal Overpelt: 3e en 4e leerjaar Centrum
en Haspershoven
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Grootouderwandeling 2KA, 2KB en 2KC Park Sevensmolen
Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 4LC, 5LA, en 5LB
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KROKUSVAKANTIE t.e.m. zondag 10 maart 2019
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16u-18u
19u-22u

Aswoensdag

NM

Instapdag nieuwe kleuters
Start vastenwerking: “gaan met die banaan” (lagere school en oudste
kleuters)
MEGA-project les 2 door politie HANO: 6LB en 6LC in eigen klas
Auteurslezing bibliotheek door Jef Aerts : 4LA
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Auteurslezing bibliotheek door Jef Aerts : 4LB en 4LC
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Introductiebezoek bibliotheek: 4LC
Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 4LA en 4LB
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Zwemmen: 5LC, 6LA, 6LB en 6LC
Einde actie verkeer: “helm op fluo top”
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Start: boekenweek
MEGA-project les 2 door politie HANO: 6LA in eigen klas
Bezoek aan Immaculata: 3KC
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Schoolfotograaf: Vloeterstraat en Lindepaadje
Schoolfotograaf: Grachtstraat en Leenzaalstraat
Schoolfotograaf: familiefoto’s in Lindepaadje
Zwerfvuilactie: 6LA, 6LB en 6LC
Uitdeling rapporten: lagere school
KIDSFUIF in Parochiezaal De Schakel van Overpelt-Fabriek
door ouderraad Centrum:
kleuters, 1e en 2e leerjaar centrum
3e, 4e, 5e en 6e leerjaar centrum

Vastenactie: sponsorloop t.v.v. Guatemala: 3de kleuterklassen en
lagere school Centrum in Finse Piste
Vastenactie: sponsorloop t.v.v. Guatemala: 1LL en 2LL in schooltje
Haspershoven

De schoolfotograaf komt op vrijdag 22 maart 2019 enkele individuele
en familiefoto’s maken. De klasfoto’s worden 9 en 10 mei 2019
gemaakt. U ontvangt hiervoor nog afzonderlijke info.

Verklaring .
1-6 = kleuterklas of leerjaar

K of L = kleuter of
lager onderwijs

L = Leenzaalstraat (Haspershoven)
G = Grachtstraat (‘t Hasselt)
A, B, C of D = parallelklassen

Voorbeeld: 1KL = 1e kleuterklas Leenzaalstraat (Haspershoven) / 3LL = 3e leerjaar Leenzaalstraat (Haspershoven)
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Wil je weten wat er allemaal in onze school gebeurt? Kijk dan regelmatig op onze website:

www.delinde-pelt.be
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