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Beste ouders, 

Niettegenstaande de nog steeds bijzondere omstandigheden, is het schooljaar redelijk normaal van start kunnen gaan en 

ik denk dat onze jongens en meisjes daar heel blij om zijn. 

We hopen dat de omstandigheden in Lint ook tijdens de herfst gunstig blijven en we op een gezonde manier naar het ein-

de van 2020 kunnen en mogen werken. 

We wensen jullie dan ook allemaal een goede gezondheid toe. 

Directeur Philippe 

01/10: start fluo: alle kinderen dragen altijd hun fluo- 

           hesje van school . De boekentashoes is ook 

           aangeraden. 

02/10: terugkomst van de bosklassen 

09/10: eerste graad naar Tivoli 

15/10: zwemmen 2de en 3de leerjaar 

19/10: strapdag 

19/10: personeelsvergadering kleuterschool 

20/10: personeelsvergadering lagere school 

20/10: 16.30u info nieuwe instappers 

26/10: oudercontacten lagere school 

27/10: oudercontacten lagere school 

27/10: medisch onderzoek 1A 

28/10: het grootouderfeest gaat helaas niet door  

           vanwege corona. 

           Eventuele alternatieven worden later op het  

           schooljaar gecommuniceerd 

29/10: rapport 1 

29/10: zwemmen 1ste en 2de leerjaar 

30/10: toneel voor 4-5-6de leerjaar in Witte Merel op  

          een coronaveilige manier 

30/10: herfstwandeling is nog een vraagteken. De  

           klasleerkrachten houden jullie op de hoogte. 

30/10: start van de herfstvakantie 

09/11: oudercontacten kleuterschool 

10/11: medisch onderzoek 1B 

10/11: oudercontacten kleuterschool 

11/11: vrijaf  

12/11: zwemmen 2de en 6de leerjaar 

 

 
Het is moeilijk om in deze tijden de wereld rond te geraken. 

Toch blijven we meer dan ooit verbonden met elkaar. 

In goede dagen en in slechte tijden zoeken we naar  

gelijkenissen. Niet enkel de wereldwijde ziekte, maar  

vooral de positieve verbindingen,  

moeten we met elkaar delen. 

Hoofdsponsor van onze school: Audi - Volkswagen - Skoda: www.acmautogroep.be  

Samen veilig de wereld rond 

Schoolfeest 

 

Vorig weekend  zaten we normaal allemaal      

samen met een frietje in de hand, draaiend aan 

het  snoeprad om het daarna geschminkt op te 

nemen tegen een andere familie in het 

kubben. 

Helaas nam ook hier corona de bovenhand. 

We duimen dat de uitgestelde feesten toch  

mogen en kunnen doorgaan op  

27 maart 2021. 

Fingers crossed dat we dan leven in gezondere 

tijden. 

 

 

Wasstraat in de kleuterschool 

Dankzij Aservis en papa Andrew, kunnen 
onze kleuters en de leerlingen van het 

1ste,2de en 3de leerjaar nu vlot en met velen 
tegelijkertijd hun handen wassen in de 

kleutertoiletten. 
We zijn de mensen van Aservis heel 

dankbaar voor het geleverde werk en de 
sponsering. 

http://www.acmautogroep.be


 

 

Wisten jullie dat: 

 Juf Daisy een eerste kindje op de wereld heeft gezet? Mama, papa en de kleine Luna stellen het opperbest. 

We wensen de ouders een dikke proficiat en Luna een mooie toekomst toe. 

 Juf Marijke en juf Hilde op pensioen zijn gegaan? Wij willen hen danken voor hun jaren lange inzet voor onze 

school en hopen dat zij met volle teugen kunnen genieten van alle vrije momenten die zich nu aanbieden. 

Het ga jullie goed. 

 Twee nieuwe poetsdames in onze school zijn gestart? Milena en Renata zorgen ervoor dat onze school er steeds 

netjes en ontsmet bijligt. Hun werk in de grote vakantie was immens met o.a. de verbouwingen die er plaats       

vonden, maar ze zorgden dat alles er perfect bij lag tegen de start van het schooljaar. We hopen dat we nog lang 

mogen samenwerken met hen. 

 Meester Maarten ons team is komen versterken? Hij springt overal in waar nodig zowel in de kleuterschool als de 

lagere school. Wanneer er geen vervangingen nodig zijn, versterkt hij het zorgteam van de lagere school. We  

wensen hem heel veel succes toe. 

 De donkere maanden er weer stilaan aankomen? We vinden het belangrijk dat onze leerlingen veilig en goed zicht-

baar naar school komen. Op 30 september kregen de kinderen hun fluohesje mee naar huis. Vanaf dan moeten zij 

elke dag met hun  hesje naar school komen. De verkeersreus of de mensen van de werkgroep  verkeer zullen re-

gelmatig controleren of iedereen wel in orde is. T.e.m. vrijdag 26 februari zijn de hesjes verplicht dagelijks te  

dragen. 

 Normaal gezien heeft ook elke jongen en meisje een fluohoes gekregen voor de boekentas. 

Die dragen is natuurlijk ook een meerwaarde. 

 Wist je dat … 248 leerlingen al strappend naar school kwamen op de eerste strapdag van het jaar? Dit is 82.5% 

van onze lagere schoolleerlingen, we zijn daar heel blij mee!  

 Wist je dat … we dit aantal strappers graag het hele jaar door willen behouden en daarom elke maand een strap-

dag organiseren? De volgende strapdag gaat door op 19/10. Met een fluohesje zijn al onze kinderen goed zichtbaar 

in het donker. Dit wordt meegegeven op 1/10 en wordt gedragen tot 1/3. Kom je met de fiets/step, zorg dan voor 

een goede verlichting. 

 Wist je dat … achterwaarts parkeren de veiligheid fors verhoogt en dat op de extra wachtzones niet geparkeerd 

mag worden tussen 7 en 17u? 

 Wanneer er gegevens bij u veranderen, die ook moeten doorgegeven worden aan het secretariaat? 

Adreswijzigingen, telefoonnummers, mailadressen… houden wij graag up-to-date. 

 We na de herfst - en winterperiode vaak een berg aan verloren voorwerpen overhouden? Nu de mutsen, 

handschoenen, dikke jassen sjaals bijna hun intrede doen, willen we nog eens vragen om alles goed te  

naamtekenen. Zo kunnen we alle spullen gemakkelijk tot bij de eigenaar brengen. 

 In de novembervakantie de werken in de lagere school worden verder gezet? In de B-blok werden oude vloeren 

vervangen en de elektriciteit grotendeels aangepast. In de novembervakantie zullen een deel ramen en deuren die 

versleten zijn, vervangen worden. Ook de doorschakelingen van brandalarm en inbraakalarm zullen vanuit alle 

blokken gecentraliseerd worden op het secretariaat van de nieuwbouw. 

 Wij op een andere manier gaan informeren wanneer leerlingen later terug zijn van een uitstap? 

We hebben gemerkt dat PlayDay niet snel genoeg een mail stuurt wanneer we dit kanaal willen gebruiken. 

Vanaf nu zal u via de website kunnen volgen wat de vermoedelijke aankomsttijd zal zijn wanneer er meer dan een 

kwartier verschil zou opzitten met de opgegeven tijd. 
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Aservis: Aservis is uw specialist in centrale verwarming, airco, ventilatie, 
sanitair en elektriciteit en sponsor van onze school 

Weetjes 


