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EXTRA EDITIE

‘t Lindeblaadje
Het hart van DE LINDE

Beste lezer,

Het schooljaar 2018-2019 loopt ten einde. Het was voor onze school een bijzonder schooljaar. We moesten immers afscheid nemen van twee geliefde juffen. Juf Inge en juf Marina (directrice) waren twee steunpilaren voor onze school. Zij hebben een groot aandeel in de groei en bloei van onze school. Op die verdienste mogen ze beiden trots op zijn. We sluiten hun voor eens en altijd in ons groot “Lindehart”.
Het einde van elk schooljaar nemen we ook op een andere wijze afscheid….
*Afscheid van onze zesdeklassers. Wij wensen hen heel veel succes toe in hun verdere schoolloopbaan en
hun ontwikkeling. Ook hun ouders willen wij danken voor het gestelde vertrouwen in onze school.
*Afscheid van enkele juffen die tijdelijk in onze school in dienst waren. Hopelijk zien we jullie volgend jaar
nog wel eens terug indien er vervangen moet worden.
Op het einde van het schooljaar hoort het ook om even een woordje van dank uit te spreken aan allen die,
op welke manier dan ook, een bijdrage leveren aan het welslagen van onze school. Ieder vanuit zijn of haar
functie en vanuit zijn of haar engagement. Ons blad zou veel te klein zijn om ze allemaal op te sommen.
Daarom: Dankjewel allemaal!
Ondertussen besliste ons schoolbestuur om meester Joris aan te duiden als definitieve vervanger van juf Marina als directeur.
Op maandag 2 september beginnen we met de leerlingen aan het nieuwe schooljaar. Meer info vind je
hierover verder in dit infoblaadje. De klasgroepen zullen vanaf maandag 26 augustus 12u raadpleegbaar zijn
via onze website
(www.delinde-overpelt.be) of via het secretariaat.
Geniet ondertussen van uw welverdiende vakantie.
Met vriendelijke groeten,
Het directieteam
Dirk Vanseggelen
Joris Evens
Ilse Simons, a.i.
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De onderstaande bedragen voor de maximumfactuur voor het schooljaar
2018-2019 werden door het Ministerie van onderwijs vastgelegd:
Kleuters: €45,00
Lagere school: €90,00
Bij de “verplichte uitgaven” wordt enkel de bus naar het zwembad 5 cent
duurder (=0,50).
Tijdens de maand september ontvangt u, zoals ieder schooljaar, “de kalender en bijlagen” met verdere info.

Tijdens de zomervakantie is het schoolsecretariaat geopend als volgt:
-> in juli: t.e.m. vrijdag 5 juli 2019
-> in augustus: vanaf maandag 26 augustus 2019
telkens van 10u00 tot 12u00 (steeds op afspraak 011/642 641).
Adres:
Lindepaadje 1
________________________________________________________

__________________________________________________________________

INSTAPMOMENTEN VOOR KLEUTERS JONGER DAN 3 JAAR
zijn voorzien op:
2 september 2019, 4 november 2019, 6 januari 2020,
3 februari 2020, 2 maart 2020, 20 april 2020 en 25 mei 2020.

Wij hebben al eerder gemeld dat het schoolreglement voor het schooljaar 2018-2019
op enkele punten gewijzigd is t.o.v. het schoolreglement 2017-218. Het is van groot
belang dat wij het instemmingsformulier getekend terug in ons bezit hebben voor de
start van het nieuwe schooljaar.
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SCHOOLJAAR 2018-2019

KENBAAR MAKEN van de INDELING van de KLASGROEPEN
De klaslijsten zullen vanaf maandag 26 augustus vanaf 12u op onze website
(www..delinde-overpelt.be) staan. Wie niet beschikt over internet kan vanaf dan zich
informeren op het schoolsecretariaat.

Omwille van privacy-redenen staan in de klaslijsten enkel nog de voornamen en de
eerste letter van de achternaam vermeld.
KENNISMAKING KLEUTERS

Alle kleuters en hun ouders worden op donderdag 29 augustus tussen 18 en 19u verwacht in de school voor een kennismaking met de nieuwe juf en de andere klasgenootjes. Gelieve deze afspraak in uw agenda te noteren! (Hiervoor volgt geen bijkomende uitnodiging)

VAKANTIEDAGEN, LOKALE VERLOFDAGEN en PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN
Eerste trimester
Maandag 21-10-2019: Pedagogische studiedag
Maandag 28-10-2019 t/m zondag 03-11-2019: Herfstvakantie
Maandag 11-11-2019: Wapenstilstand
Vrijdag 06-12-2019: Lokale verlofdag
Maandag 23-12-2019 t/m zondag 05-01-2020: Kerstvakantie

Tweede trimester
Woensdag 15-01-2020:: Pedagogische studiedag
Vrijdag 31-01-2020: Lokale verlofdag
Maandag 24-02-2020 t/m zondag 28-02-2020: Krokusvakantie
Maandag 06-04-2020 t/m zondag 19-04-2020: Paasvakantie

Derde trimester
Vrijdag 01-05-2020: Feest van de arbeid
Donderdag 21-05-2020 t/m zondag 24-05-2020: Hemelvaartverlof
Maandag 01-06-2020: Pinkstermaandag
Het schooljaar eindigt op dinsdag 30-06-2020 om 11u55
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Klasgroepen volgend schooljaar:
*De school krijgt op basis van het aantal leerlingen op 1 februari 2019 uren toebedeeld waarmee ze
op 2 september 2019 klassen kan vormen. Het urenpakket is afzonderlijk voor het kleuter en het lager onderwijs.
Voor het schooljaar 2019-2020 resulteert dit in volgende organisatie:
*Kleuters: Centrum: 1 aanvangsklas (°2017)/3 klassen (°2016)/3 klassen (°2015)/3

klassen (°2014)
Haspershoven: 1 klas. ‘t Hasselt: 1 klas. .
*In het lager onderwijs zal er in ‘t Haspershoven 1 graadsklas zijn (1-2ljr). In ‘t Cetrum:
3x 1ste ljr; 3x2de ljr; 3x3de ljr; 4x4de ljr ; 3x5de ljr en 3x6de ljr.
De juiste indeling van alle klasgroepen zal u vanaf 26augustus om 12u kunnen terugvinden op onze website.

Organisatie ontvangst eerste schooldag (maandag 2 september 2019)
Wij bekijken momenteel nog hoe we het ontvangst tijdens de eerste schooldag van september laten
verlopen in onze vestigingen in ‘t Centrum (Vloeterstraat en Lindepaadje)
Wij zullen dit kenbaar maken op onze website vanaf maandag 26 augustus 2019.
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