Schoolrekeningen
Om de twee maanden worden schoolrekeningen opgemaakt. De bedragen passen binnen het afgesproken kader dat wij voorafgaandelijk aan het begin van een schooljaar kenbaar maken. U kan deze bedragen terugvinden in de brochure “kalender en bijlagen” op onze schoolwebsite. De bedragen
passen binnen de vastgestelde maximum factuur van het Ministerie van Onderwijs. Het gaat tweemaandelijks om niet al te grote bedragen.

Dertiende jaargang—nr.9— mei 2019

‘t Lindeblaadje

Probleem is echter dat als men schoolrekeningen niet betaalt, het totaal bedrag steeds groter wordt.
Ons schoolbestuur is van oordeel dat alle rekeningen uiteindelijk betaald dienen te worden. Het
zou immers oneerlijk zijn om sommige ouders niet en andere ouders wel te laten betalen.
Uiteraard begrijpen wij dat het niet altijd gemakkelijk is om een rekening te betalen. Wij zijn steeds
bereid om via een afgesproken regeling een rekening gespreid te laten betalen. Indien u dit wenst
kan u hiervoor contact opnemen me t de boekhouding van de school.
Indien men echter blijft weigeren om de gemaakte kosten te betalen, zal de school via juridische
weg proberen de rekeningen te vereffenen.

OPBRENGST VASTENACTIE t.v.v:
“GUATEMALA”:
8.314,78 Euro
hartelijk dank!

Het hart van DE LINDE

Beste lezer,

De maand mei is de maand van bruisend nieuw leven. De natuur komt op volle kracht. Ook in onze school
bruist het deze maand van tal van activiteiten. Op onze kalender kan je vaststellen dat er bijna elke schooldag een activiteit plaatsvindt.
Via de media heeft u waarschijnlijk al vernomen dat het onderwijs kampt met een tekort aan leerkrachten.
In onze school is dat niet anders. Interimarissen zijn nog heel moeilijk te vinden. Bij afwezigheden van onze
leerkrachten dienen wij dikwijls noodoplossingen te zoeken. Zo kan het gebeuren dat een klas tijdens
een korte periode meerdere leerkrachten heeft. Uiteraard vinden wij dit geen ideaal gegeven.
Wij rekenen op enig begrip wanneer deze situatie zich voordoet.
Bijkomend blijven wij continu op zoek naar mensen die ons tijdens het middagtoezicht willen helpen.
Als tegenprestatie kunnen wij een vrijwilligersvergoeding uitkeren. Indien u hiervoor interesse heeft,
of iemand kent die hiervoor interesse zou hebben, mag u steeds de school hieromtrent contacteren.
Onze vastenactie ten voordele van een project van Broederlijk Delen in Guatemala was ook dit jaar een
groot succes. Via de sponsorloop werd maar liefst 8314,78 Euro opgehaald. Bij deze willen wij alle lopers,
supporters, sponsors en onze werkgroep Pastorale Animatie van harte danken voor de geleverde inspanningen. Binnenkort ontvangen wij hieromtrent nog een bezoek van een delegatie van Broederlijk Delen om
ons te bedanken voor de geleverde inspanningen.
Zoals u weet , kan je nog tot het einde van de maand mei een aanvraag indienen tot het bekomen van een
schooltoelage. Deze aanvraag kan je digitaal doen (link op onze website) of via een aanvraagformulier. Dit
aanvraagformulier kan je bekomen via ons schoolsecretariaat.

Het kan tijdens het derde trimester op sommige schooldagen al vrij warm zijn.
Een petje, hoedje of zonnebril zijn dan geen overbodige zaken.
Wie een gevoelige huid heeft, zorgt ook best voor zonnecrème.
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Tot slot willen wij alle mama’s al een fijne moederdag op zondag 12 mei toewensen.

Met vriendelijke groeten,
De directie
Dirk Vanseggelen
Joris Evens a;i;
Ilse Simons a;i;
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Bezoek aan de bakkerij: 1LC
Concert Europees muziekfestival voor de Jeugd: 5de en 6de leerjaar in
Palethe
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MEGA-project afsluiting door politie HANO: 6LA, 6LB en 6LC in eigen
klas
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ISIS: Beekonderzoek: “Help de waterkoning!” in Lozerheide BocholtLozen: 1LA
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Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 4LC, 5LA en 5LB
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Schoolfotograaf: klasfoto’s: Lindepaadje, Grachtstraat en 1LC
ISIS: Beekonderzoek: “Help de waterkoning!” in Lozerheide BocholtLozen: 1LB
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Schoolfotograaf: klasfoto’s Vloeterstraat, Leenzaalstraat, 1LA en 1LB
Leeruitstap naar Antwerpen, in het kader van het WO– thema België:
4e leerjaar
ISIS: Beekonderzoek: “Help de waterkoning!” in Lozerheide BocholtLozen: 1LC
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Wieltjesweek op de speelplaats: Vloeterstraat en Lindepaadje
Rondleiding in de Sint-Martinuskerk Overpelt-Centrum: 1LC
(n.a.v. de eerste communie)
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Sportsterrendag in Soeverein Lommel: 6LA, 6LB en 6LC (brief volgt)
Wieltjesdag op de speelplaats 1KG
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Verklaring klasbenamingen:
1-6 = kleuterklas of leerjaar
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Rondleiding in de Sint-Martinuskerk Overpelt-Centrum: 1LA
(n.a.v. de eerste communie)
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Zwemmen: 1LA, 1LB, 1LC, 1LL, 2LL, 3LA en 3LB
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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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Vormselviering in Sint-Martinuskerk Overpelt-Centrum

Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 4LA en 4LB
Interdiocesaanse proeven: 6LC
Bezoek containerpark 3LA en 3LB
Eerste communie: oefenmoment 1 in Sint-Martinuskerk OverpeltCentrum: alle communicanten worden verwacht!
Interdiocesaanse proeven: 6LA
Interdiocesaanse proeven: 6LB
Bezoek containerpark: 3LC
Bezoek aan Immaculata: 3KB
Zwemmen: 5LC, 6LA, 6LB en 6LC
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Uitwisseling 2 : oudste kleuters - eerste leerjaar
Bezoek containerpark: 3LD
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Schoolfeest Haspershoven
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Rondleiding in de Sint-Martinuskerk Overpelt-Centrum: 1LB
(n.a.v. de eerste communie)
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Wieltjesweek op de speelplaats Haspershoven
Start klasoverschrijvend project voor alle kleuterklassen Centrum in
aanloop naar het schoolfeest: thema “Disney”
Eerste Communie: oefenmoment 2 in Sint-Martinuskerk OverpeltCentrum: alle communicanten worden verwacht!
Leeruitstap openluchtmuseum Bokrijk: 3LA, 3LB en 3LC
Kijkmoment voor nieuwe kleuters en hun ouders die instappen in het
Centrum op 03/06/2019
Zwemmen: 3LC, 3LD, 1LA, 1LB, 1LC, 1LL en 2LL
Mega-fuif in Dommelhof: 6LA,6LB en 6LC (uitnodiging volgt)
O.L.H. HEMELVAART
Eerste Communie in Sint-Martinuskerk Overpelt Centrum: 1LA,1LB,
1LC en 1LL (10.25u.: groepsfoto aan ingang‘t Pelterke)
Verlofdag (brugdag)
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