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‘t Lindeblaadje 
Het hart van DE LINDE 

Zeventiende jaargang—nr.7— maart 2023 

Beste lezer 
 
De zon maakt de laatste dagen steeds meer uren. De lente loert al om de hoek. De natuur komt weldra terug 
tot leven. Gelukkig mogen wij van dit alles genieten. Jammer dat niet iedereen die kansen krijgt. Amper 
1000 km hier vandaan zitten mensen nu al méér dan een jaar in een trieste en stillaan uitzichtloze oorlog. 
Waarom? Naast deze “menselijke oorlog” voeren mensen in Turkije en Syrië een ongelijke strijd tegen de  
grillen van de natuur. Ook mensen in onze nabije omgeving zijn hierdoor getroffen door het verlies van 
dierbare familieleden.  
 
Op 1 maart is het “complimenten-dag”… Op zich zijn er in een jaar wel veel “speciale” dagen. Teveel om ze 
allemaal op te noemen, maar allemaal hebben ze hun betekenis en zetten ze groepen van mensen gepast in 
de bloemetjes. Complimenten-dag heeft ondertussen terecht een plaats gevonden op de kalender.  
Te dikwijls hebben wij teveel aandacht  voor wat fout is. We zeggen graag wat verkeerd is. Hoe slecht het wel 
was…, maar wat levert die houding op? Gaat iemand hierdoor beter presteren? Hoe deugddoend is  
anderzijds een schouderklopje, een complimentje? Het doet mensen groeien, geeft hen motivatie. Af en toe 
is het nodig om zo’n schouderklopje te geven. Het geeft energie om door te gaan. We geven dan ook graag 
een schouderklopje aan allen die dagdagelijks meewerken aan een school waar het fijn is om er te leren en te 
leven. Dankjewel! 
 
Sinds Aswoensdag tijdens de krokusvakantie is ook de vasten gestart als voorbereiding naar Pasen. Jaarlijks 
kiezen wij met onze school een vastenproject om te ondersteunen. Dit jaar kiest onze school ervoor om een 
project in Nepal te ondersteunen. Ook daar is hulp meer dan welkom! Meer info hierover volgt nog. Wij 
danken u alvast voor de steun. 
 
 
 
 
Met vriendelijke  groeten 
 
Het directieteam 
Dirk Vanseggelen  
Joris Evens  
Julie Nuytttens 
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MAART 2023 

W 1  Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 4LA en 4LB 

D 2 
NM 
NM 

T4T: lego-education: 4LB 
Zwemmen: 5LA en 5LB 

V 3   

Z 4   

Z 5 9u30 Gezinsviering in de Sint-Martinuskerk  

M 6 
 

NM 
Deze week individuele digitale oudercontacten 
American Games in de Bemvoort: 5LA, 5LB en 5LC 

D 7 
VM 
VM 

Bezoek bibliotheek jeudboekenmaand thema geluk: 1LA en 1LB 
T4T: sfeerlichtje: 5LA, 5LB en 5LC 

W 8 
 

VM 
Zwemmen: 1LA, 1LB, 1LC, 1LD, 4LC en 4LD 
T4T: zaklamp: 3LA, 3LB, 3LC en 3LD 

D 9 VM T4T: leeslampje maken: 4LA, 4LB, 4LC en 4LD 

V 10 
 

NM 
T4T: nageloefening: 1LA, 1LB, 1LC en 1LD 
T4T: lego-education: 4LC 

Z 11   

Z 12   

M 13 
VM 
NM 

Bezoek bibliotheek jeudboekenmaand thema geluk: 1LC en 1LD 
T4T: lego-education: 4LD 

D 14 
VM 
NM 
NM 

T4T: lego-education: 3LC 
T4T: lego-education: 3LD 
Voorstelling Palethe: ‘Nautilius’ door Speelman: 5LA, 5LB en 5LC 

W 15  Pedagogische studiedag 

D 16 
VM 
NM 
NM 

T4T: lego-education: 6LC 
T4T: lego-education: 4LC 
Zwemmen: 5LC, 6LA, 6LB, 6LC 

V 17 
VM 
NM 

T4T: lego-education: 6LB 
Zwerfvuilactie: 6LA, 6LB en 6LC 
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Z 18   

Z 19   

M 20   

D 21 VM T4T: lego-education: 3LA 

W 22  

Zwemmen: 1LA, 1LB, 1LC, 1LD, 3LA en 3LB 
T4T: lego-education: 4LD 
Zesdejaars halen wafels op tussen 12u20 en 13u00 of tussen 18u30 
en 19u 

D 23 
VM 
NM 

T4T: lego-education: 3LB 
T4T: lego-education: 4LB 

V 24 
 

10u 
 

Halve finale Whizzkids op school (info volgt nog): 4e leerjaar 
Sponsorloop t.v.v. Namasté Nepal op looppiste Mater Dei: lagere 
school 

Z 25   

Z 26 
  

M 27 
 

 

D 28 VM 
Trefbaltornooi in de Bemvoort: 3LA, 3LB, 3LC, 3LD, 4LA, 4LB, 4LC 
en 4LD 

W 29  Zwemmen: 2LA, 2LB, 2LC, 4LA en 4LB 

D 30  Zwemmen: 5LA en 5LB 

V 31 
VM 

 
NM 

Voorstelling Palethe: ‘Verbaasd’ door goochelaar Jahon: 1LA, 1LB, 
1LC en 1LD 
Afsluiting vastenproject: lagere school 

Verklaring klasbenamingen:  

 

1-6 = kleuterklas of leerjaar K of L = kleuter of lager onderwijs Centrum    
 G = Grachtstraat (‘t Hasselt) 
 A, B, C en D = parallelklassen 
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Afvalpreventie op school 
 

Wij proberen in onze school om afval zo veel als mogelijk te beperken en waar kan te vermijden.  
Daarom zetten we nog even een aantal afspraken (die ook in het schoolreglement staan) terug op 
een rijtje: 
 Drankjes die van thuis worden meegebracht, dienen in een herbruikbaar flesje te zitten. 
 Koekjes steek je ‘s morgens zonder verpakking in een koekendoosje. 

Namasté Nepal: sponsorloop 24 maart 
 

Op vrijdag 24 maart gaat de sponsorloop ten voordele van Namasté Nepal door. De leerlingen 
zoeken op voorhand sponsors en vullen de  

sponsorkaarten in. De opbrengst van deze vastenactie wordt bekend gemaakt op vrijdag 31 
maart.  

 

 

Bericht van de ouderraad 
 
Wat een massale opkomst, het was een gezellige namiddag en avond op de kidsfuif. We willen jullie 
en alle helpende handen dan ook hartelijk danken om er een geslaagde editie van te maken. 
 
Paaseitjes verkoop: Op 29 maart hebben we een afhaalmoment voorzien. In de eetzaal van het 
Lindepaadje, ingang via de Rodenbachlaan en dit van 09.30u-10.00u en van 12.00u-13.00u. 
 
Bag2school: Heb je nog oude kleding, schoenen, handtassen, lakens, … Deze zamelen we in op: 
Woensdag 29 maart: 08.30u-10.00u en van 12.00u-13.00u 
Vrijdag 7 april: 18.00u-19.00u 
Woensdag 12 april: 18.00u-19.00u 
Per ingezamelde kilo kleding ontvangen we een centje van de organisatie bag2school. Hierdoor 
kunnen we onze activiteiten, steun aan de school, eindejaar cadeautjes voor de kleuters en zesdes en 
leuke extraatjes voor de kinderen blijven voorzien. 
 


