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‘t Lindeblaadje
Het hart van DE LINDE

Beste ouders

We hebben opnieuw een maand “corona” achter de rug… Dat schreven wij in ‘t
Lindeblaadje van februari 2021… Spijtig genoeg kunnen we deze zin een jaar later
behouden. Januari 2022 was daarbij veruit de meest belastende maand sinds de
intrede van corona. In tegenstelling tot de beginperiode werden en worden nu wel
kinderen ziek en dat hebben we geweten. Komt daar nog bij dat we verplicht werden
om bij vier besmettingen in één klas, de klas voor vijf dagen te sluiten. U begrijpt
vast en zeker dat dit zware gevolgen had. Op een bepaald moment waren hierdoor 11
klassen gesloten. Daarbij dient gezegd dat wij steeds konden rekenen op het begrip
van bijna alle ouders waarvoor onze hartelijke dank. Als school hebben wij daarbij
steeds geprobeerd om telkens snel te communiceren waardoor ouders niet verrast
werden door het nieuws dat de klas moest sluiten. Toen wij vorige week vernamen
dat “de regel van vier” werd afgeschaft, hebben wij onmiddellijk alle klassluitingen
stopgezet waardoor in vele gezinnen de extra last voor de organisatie van de opvang
weg kon vallen.
Onze hoop blijft dan ook om in ‘t Lindeblaadje van februari 2023 de bovenstaande
openingszin niet meer te moeten gebruiken.
Met vriendelijke groeten

Het directieteam
Dirk Vanseggelen
Joris Evens
Ilse Simons
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Instapdag nieuwe kleuters
Zwemmen: 1LA, 1LB, 1LC, 1LD, 5LA en 5LB
Educatieve workshop ‘Wat is er aan de hand in Viesvuilland?’: 3KA,
3KB en 3KC
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Introductiebezoek bibliotheek: 6LA en 6LC
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LEGO-education: kermisattracties: 4LA

W 9

Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 2LD en 3LC
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Zwemmen: 6LA, 6LB, 6LC en 6LD
Auteurslezing bibliotheek door Fobie: 5LC
LEGO-education: kermisattracties: 4LB
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LEGO-education: kermisattracties: 4LC
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Introductiebezoek bibliotheek: 6LB
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LEGO-education: 6LB
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Zwemmen: 1LA, 1LB, 1LC, 1LD, 3LA en 3LB
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Auteurslezing bibliotheek door Fobie: 5LA
Auteurslezing bibliotheek door Fobie: 5LB
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LEGO-education: 6LC
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LEGO-education: 6LA
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Introductiebezoek bibliotheek: 6LD
Voorstelling Palethe: ‘Kom wel’ door 4Hoog: 2KC
LEGO-education: kermisattracties: 4LB
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Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 2LD, 4LB en 4LC
Voorstelling Palethe: ‘Kom wel’ door 4Hoog: 2KA en 2KB

11u
D

24

V

25

Z

26

Z

27

M

28

NM
NM
NM
VM
NM
NM

Verklaring klasbenamingen:
1-6 = kleuterklas of leerjaar

Kijkmoment voor nieuwe kleuters en hun ouders die instappen in het
centrum op 7/03/2022
Zwemmen: 4LA en 5LC
Voorstelling Palethe: ‘Kom wel’ door 4Hoog: 3KA, 3KB en 3KC
LEGO-education: kermisattracties: 4LA
LEGO-education: 6LD
LEGO-education: kermisattracties: 4LC
Zwemmen Sinterklaasgeschenk: 6LA, 6LB, 6LC en 6LD
(onder voorbehoud)

Krokusvakantie tot 7 maart
K of L = kleuter of lager onderwijs Centrum
G = Grachtstraat (‘t Hasselt)
A, B, C en D = parallelklassen

Inschrijving van nieuwe leerlingen (geboren 2020) voor het schooljaar 2022-2023
Voorrangsregeling voor broertjes en zusjes:
Vanaf maandag 7 maart 2022 starten de inschrijvingen voor broertjes en zusje die
geboren zijn in 2020. Andere kinderen die geen broers of zussen in onze school
hebben, kunnen pas inschrijven vanaf 28 maart 2022. Let op! Vanaf 19 maart vervalt
de voorrang.
Op 16 februari 2022 om 20u is er een digitale toelichting over de werking van onze
school. Deze toelichting is vooral belangrijk voor ouders die nog geen kinderen in
onze school hebben. Toch zijn ook de ouders die al een kind in onze school hebben,
van harte welkom. U kan inschrijven via een link die op onze website staat.
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Lego-education
Onze leerlingen van de 2de en 3de graad zullen vanaf 7 februari kennismaken met
lego-education. Door experimentjes uit te voeren in de klas, zelf ontwerpen te
bouwen en uit te proberen, doen de leerlingen kennis op en ervaren ze de
mogelijkheden van techniek. Daarnaast achterhalen ze ook wat ze leuk vinden en
waar ze goed in zijn. Op deze manier ontdekken de leerlingen in de klas of ze
interesse, talent hebben voor techniek en wetenschap. De leerlingen brengen
LEGO-modellen tot leven door ze te programmeren. Ze ontdekken hoe technologie
een steeds belangrijkere rol inneemt in het dagelijks leven.

Alaaf, Alaaf...
Spijtig genoeg zullen we carnaval in de school om
de gekende reden dit jaar later moeten vieren. Net
zoals de grote carnavalsstoeten hebben we
besloten de schoolstoet uit te stellen tot net voor
de paasvakantie.. De carnavalsstoet zal, onder
voorbehoud, doorgaan op vrijdag 1 april.

Helm op, Fluo top!
Onze actie om goed zichtbaar naar school te komen, loopt nog tot aan de
krokusvakantie!
Vervanging afwezige leerkrachten
Het aantal beschikbare interimarissen is heel klein aan het worden. Wij kunnen dan
ook niet uitsluiten dat we de volgende weken soms gedwongen worden tot andere
oplossingen die een normaal lesverloop op sommige momenten moeilijk maakt.
Wij rekenen alvast op enig begrip mocht deze situatie zich voordoen.
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