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
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‘t Lindeblaadje
Het hart van DE LINDE

Opgelet! ‘s Morgens niet te vroeg op de speelplaats.
Beste lezer,

De school is iedere schooldag toegankelijk vanaf 8u30.
Voor dit tijdstip is er geen toezicht op de speelplaats en is ook niemand
verzekerd bij een gebeurlijk ongeval. Wie opvang nodig heeft
voor 8u30 kan zich best richten tot de buitenschoolse
kinderopvang Ravotterke
Schooltoelage wordt schooltoeslag
Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in Vlaanderen als extra rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen
van de ouders (of de ouder en eventuele partner waar het kind gedomicilieerd is na een echtscheiding)
voldoet aan de inkomensvoorwaarde.
De schooltoeslag vervangt vanaf schooljaar 2019-2020 de vroegere schooltoelage. U ontvangt de
schooltoeslag in het najaar automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket.
Ouders moeten dus zelf geen aanvraag meer doen.

16 podiumplaatsen tijdens de stratenloop!

De regenbuien van de laatste dagen hebben ons stilletjes aan in de herfstsfeer gebracht. Zon en warmte hebben plaatsgemaakt voor regen en wind. Het schooljaar draait ondertussen “op volle toeren”. Iedereen heeft
zijn/haar plaatsje gevonden.
Tijdens de eerste weken van het nieuwe schooljaar konden de ouders kennismaken met de klastitularis en de
klaswerking van hun kind tijdens de algemene ouderavonden. Het was fijn om vast te stellen dat er overal
een grote opkomst was.
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.
Traditiegetrouw namen wij deel aan de jaarlijkse stratenloop voor (Over)peltse scholen. Onze leerlingen
deden allemaal hun best! Maar liefst 16 leerlingen behaalden in de 12 gelopen reeksen een podiumplaats.
Proficiat!
Op de maandkalender op de volgende bladzijden kan u vaststellen dat 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.
Op 5 oktober is het de jaarlijkse “Dag van de leerkracht”. 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.

Onze leerlingen hebben tijdens de voorbije stratenloop weer goed gedaan.
Er waren zelfs 18 leerlingen die een podiumplaats behaalden.
5 x goud; 6 x zilver en 5 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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Met vriendelijke groeten,

Het directieteam
Dirk Vanseggelen
Joris Evens
Ilse Simons
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Medisch onderzoek in CLB: 6LA
Zwemmen: 1LA, 1LB, 1LC, 1LL, 2LL, 3LC en 4LD
T4T: Cybernetica in TIO: 6LB
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Pedagogische studiedag (geen school)
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Medisch onderzoek in CLB: 6LB

V

4

NM

Voorstelling Palethe: “Mist” door Het Wolk: 2LA, 2LB en 2LC
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Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 4LC, 5LA en 5LB
Startdatum project “Oog voor Lekkers” fruit op school
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Gebedsviering “Handen vol hoop” in de Sint-Martinuskerk van
Overpelt-Centrum: voor alle leerlingen van De Linde
Medisch onderzoek in CLB: 6LC
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Project “Oertijd’ in museum De Kolonies te Lommel: 6LB (brief volgt)
Voorstelling Palethe: “Miss Wifi en Koebrev” door
ensemble Leporello: 4LA, 4LB, 4LC en 4LD
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Project “Oertijd’ in museum De Kolonies te Lommel: 6LC (brief volgt)
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Medisch onderzoek door CLB: 4LA
Zwemmen 1LA, 1LB, 1LC, 1LL, 2LL, 3LA en 3LB
Hockeyinstuif Damsheide —Neerpelt: 1ste lj., 2e lj., 3e lj. en 4e lj.
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Verklaring klasbenamingen:
1-6 = kleuterklas of leerjaar

Herfstwandeling in Heesakkerheide en bezoek kerkhof: 1LA, 1LB en
1LC (verplaatsing met de fiets (bij droog weer!)
Herfstwandeling: 1LL en 2LL
Herfstwandeling (onder voorbehoud van goed weer): 3LA, 3LB en 3LC
Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 4LA en 4LB
Grootouderdag in het schooltje van de Grachtstraat
SVS: provinciale veldloop ( de eerste 10 van de stratenloop) —
Don Bosco Hechtel: lagere school
Medisch onderzoek door CLB: 4LC
Grootouderdag: Haspershoven
Herfstwandeling in het Heesakkerpark: 4LA, 4LB, 4LC en 4LD
HERFSTVAKANTIE t.e.m. zondag 3 november 2019

Project “Oertijd’ in museum De Kolonies te Lommel: 6LA (brief volgt)
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Dag van de leerkracht
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Medisch onderzoek door CLB: 4LB
Kijkmoment voor nieuwe kleuters en hun ouders die instappen in het
centrum op 4/11/2019
Herfstwandeling (onder voorbehoud van goed weer): 3LA, 3LB en 3LC

Herfstwandeling 2LA, 2LB en 2LC
Zwemmen: 5LC, 6LA, 6LB en 6LC

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) / 2LL = 2e leerjaar Leenzaalstraat (Haspershoven)
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De ouderraad van het Centrum organiseert ook dit schooljaar een
grote pizza/lasagne verkoop. De bestelformulieren werden reeds bezorgd.

Tot en met woensdag 16 oktober 2019 kunnen de ingevulde bestelstrookjes en het
geld in een gesloten briefomslag worden afgegeven aan de klastitularis.
Op vrijdag 25 oktober 2019 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”
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