Het wordt kouder.
Tijdens de pauzes kunnen de kinderen een muts, een
sjaal en handschoenen goed gebruiken.
Wij zouden willen vragen om al deze zaken te voorzien
van een naam of een merkteken.
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‘t Lindeblaadje
Het hart van DE LINDE

Zien en gezien worden is heel belangrijk!
Voor de veiligheid van onze kinderen, doen wij mee met de actie
“Helm op Fluo top”
De leerlingen kunnen punten verdienen door goed zichtbaar en met een fietshelm op, naar school te
komen. Hoe meer punten ze samen met hun klasgenootjes verzamelen, des te groter hun beloning
zal zijn. We hopen dat zowel de ouders als de leerlingen de smaak te pakken krijgen, om zo het hele
jaar door goed zichtbaar en met een fietshelm op naar school te blijven komen. Veel succes!
ZORG ERVOOR DAT OOK DE LICHTEN VAN DE FIETS GOED WERKEN!!!!!

Wij merken dat er ‘s morgens al kinderen voor half negen op de speelplaats zijn. Er is
dan nog geen toezicht en eventuele ongevallen die er dan zouden gebeuren op de
speelplaats worden niet door de schoolverzekering gedragen. Wij vragen dan ook aan
de ouders om er op toe te zien dat de kinderen ‘s morgens niet te vroeg naar school
vertrekken.

Beste lezer,

Vorige week kwamen Sint en Piet bij ons op bezoek. Het werd dit jaar een aparte editie, maar corona kon
niet beletten dat al onze kinderen de Sint nog eens in het “echt” (en veilig) konden zien. Onze kerk was
hiervoor de ideale ontmoetingsplaats. Van harte dank daarvoor aan onze nieuwe pastoor/deken EH Jan
Philippe en de kerkfabriek van Overpelt Centrum. Er waren dit jaar gelukkig geen stoute kinderen in onze
school! De Sint zorgde voor veel “lekkers” en iedere klas ontving een leuke verrassing, waarvoor onze dank
aan de ouderraden en het plaatselijk sinterklaascomité.
Onlangs werd in de lagere school de eerste periode van tien lesweken afgesloten met een rapport. Het eerste
rapport van dit schooljaar werd ondertussen besproken tijdens individuele oudercontacten. Er mag daarbij
niet alleen aandacht zijn voor eventuele mindere cijfers, maar dat ook goede resultaten verdienen voldoende aandacht.
Zondag 29 november startte de adventsperiode. De advent is de voorbereidingsperiode naar Kerstmis. Iedere
zondag steken we een bijkomend kaarsje aan op de adventskrans. In vele huiskamers verscheen ondertussen
de kerstboom en wordt het extra gezellig gemaakt. Iedereen maakt zich klaar voor Kerstmis. Ook in onze
school bereiden wij ons voor op Kerstmis. Wij proberen samen met onze leerlingen op zoek te gaan naar de
echte boodschap van Kerstmis. Daarom doen wij dit jaar mee met de actie “vredeslicht”. Dit kaarslicht werd
bij het begin van de Advent opgehaald in Bethlehem (geboorteplaats van Jezus) en wordt deze dagen verspreid over gans Europa. Woensdag 16 december halen wij dit licht af in onze Sint Martinuskerk. Daarna kan
het verdeeld worden over al onze klassen en brandt er dus overal een kaarsje waarvan het vuur oorspronkelijk afkomstig is van Bethlehem.
Wij wensen iedereen alvast een fijne en sfeervolle kerstdagen en hopen dat het in ieders hart “Kerstmis” mag
zijn.

Met vriendelijke groeten,

Beste wensen
Vanwege Directie en personeel
-4-

Het directieteam
Dirk Vanseggelen
Joris Evens
Ilse Simons
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Zwemmen: 5LC, 6LA, 6LB en 6LC
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Kerstviering in de klas
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Kerstvakantie t.e.m. 3 januari
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Sint komt op bezoek: alle kleuters centrum in de Sint-Martinuskerk
Sint komt op bezoek: 1e leerjaar en 6e leerjaar in de Sint-Martinuskerk
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Vierde zondag van de Advent
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Sint komt op bezoek: 3e leerjaar, 4e leerjaar en 5e leerjaar in de SintMartinuskerk
Sint komt op bezoek: 2e leerjaar in de Sint-Martinuskerk
Sint komt op bezoek in de klas: kleuters Grachtstraat
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Tweede zondag van de Advent
SINTERKLAAS
VM
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T4T: “sfeerlichtje”: 6LB
KERSTMIS

T4T: “sfeerlichtje”: 5LC
Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 3LA, 3LB en 3LC
T4T: “leeslamp”: 4LC

JANUARI 2021
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Einde Kerstvakantie
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Instapdag nieuwe kleuters
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T4T: “sfeerlichtje”: 5LA
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Driekoningen
Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 4LC en 5LD
T4T: “leeslamp”: 4LA

Derde zondag van de Advent
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T4T: “sfeerlichtje”:5LB
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T4T: “sfeerlichtje”: 6LC
Kijkmoment voor nieuwe kleuters en hun ouders die instappen in het
centrum op 4/01/2021

Nageloefening: 1e leerjaar

Leeslampje:

4e leerjaar

Zwemmen: 1LA, 1LB, 1LC, 1LD, 4LA en 4LB

Kaarshouder:

2e leerjaar

Sfeerlichtje:

5e leerjaar

Zaklamp:

3e leerjaar

Sfeerlichtje:

6e leerjaar
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Verklaring klasbenamingen:
1-6 = kleuterklas of leerjaar

T4Technics: in de periode van 30/11/20—23/01/21

K of L = kleuter of lager onderwijs Centrum
G = Grachtstraat (‘t Hasselt)
A, B, C en D = parallelklassen
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