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Verkeer op school 

Tijdens de maanden mei en juni zullen wij als school onze leerlingen kennis en 
vaardigheden bijbrengen om zich veilig te kunnen gedragen in het verkeer. Vanaf 
de kleuterschool willen we kinderen vaardigheden bijbrengen om te groeien tot 
vaardige voetgangers en fietsers. We starten steeds met oefenen binnen de  
beschermde omgeving van de school en stapje voor stapje worden de kinderen 
klaargestoomd voor het ‘echte’ verkeer. Dit doen we op basis van de leerlijnen die 
ontwikkeld werden door VSV (Vlaamse Stichting Verkeer).   
Meer info kan u vinden op onze website via volgende link: 
https://www.delinde-overpelt.be/1682-verkeer-op-school-2  

Diploma’s en getuigschriften 
 
Onze zesdeklassers ontvangen op het einde van dit schooljaar hun getuigschrift “lager 
onderwijs”. Net zoals vorig jaar dienen wij dit per klasbubbel te organiseren. De uitrei-
king hiervan zal plaatsvinden op donderdag 24 juni 2021 
 
De oudste kleuters van de Vloeterstraat ontvangen hun kleuterdiploma per klasbubbel 
op maandag 28 juni 2021. Zowel de ouders van de zesdeklassers alsook van de oudste 
kleuters ontvangen hiervoor nog een extra uitnodiging.  
 
Voor de uitreiking van de diploma’s voor de oudste kleuters in de Grachtstraat wordt 
nog een geschikte datum voorgesteld. 

- 1 - 

‘t Lindeblaadje 
Het hart van DE LINDE 

Vijftiende jaargang—nr.10— juni 2021 

Beste lezer, 
 
 
Ondertussen zijn wij begonnen aan de laatste maand van dit schooljaar. Niet alleen de kalender geeft aan 
dat het bijna zomervakantie is ook het weer doet de laatste dagen een inspanning om ons een gevoel van 
“zomer” te geven. 
 
Tot ieders tevredenheid dalen de nationale coronacijfers. Toch worden wij nog steeds geconfronteerd met 
meldingen van besmettingen. Iedere melding wordt door ons overgemaakt aan de dokter van het CLB. Na 
zo’n melding dienen wij de richtlijnen op te volgen. Wanneer de dokter de inschatting “hoog-risicocontact” 
maakt, dient men nog steeds in quarantaine te gaan en moet er  ondertussen tweemaal getest worden. Deze 
regeling blijft (voorlopig) bestaan. Uiteraard beseffen wij heel goed dat een quarantaine van een lereling 
voor een gezin geen pretje is… dikwijls moeten ouders regelingen treffen met hun werkgever. Wij blijven 
dan ook oproepen om voorzichtig te zijn om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden. 
 
Woensdag 30 juni is de laatste schooldag. Als school hebben wij de mogelijkheid om de laatste halve 
schooldag de kinderen thuis te laten. Aangezien dit schooljaar al verschillende dagen zijn weggevallen heb-
ben wij samen met de Corneliusschool (Lindelhoeven+Holheide) besloten om hier dit schooljaar geen ge-
bruik van te maken.  
 
Traditiegetrouw vinden in juni ook de sportdagen plaats. Omwille van de huidige toestand worden deze 
sportdagen per “klasbubbel” georganiseerd. We hopen volgend schooljaar terug een sportdag te hebben met 
alle (Over)Peltse scholen. 
 
Tot slot is juni ook de maand van de toetsen. Voldoende nachtrust en gezonde ontspanning zijn hierbij be-
langrijke voorwaarden. Wij wensen iedereen alvast veel succes ! 
 
 
Met vriendelijke  groeten, 
 
Het directieteam 
Dirk Vanseggelen  
Joris Evens  
Ilse Simons  
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JUNI 2021 

D 1  Sportdag: 1KG, 2KA, 2KB, 2KC, 3KA, 3KB, 3KC 

W 2  Sportdag: 1KA, 1KB, 1KC, 1KD, 1KE, 1KF  

D 3  Sportdag: 4e, 5e en 6e leerjaar 

V 4  Groot Voetgangersexamen: 4LA, 4LB, 4LC  

Z 5   

Z 6   

M 7   

D 8 VM Interdiocesane proeven: 6LA 

W 9   

D 10 
VM 

 
Interdiocesane proeven: 6LC 
Fietsparcours: 2LA, 2LB, 2LC 

V 11 VM Interdiocesane proeven: 6LB 

Z 12   

Z 13  VADERDAG  

M 14  Fietsparcours: 5e en 6e leerjaar 

D 15  Fietsparcours: 5e en 6e leerjaar 

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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W 16  
Fietsparcours: 1e, 2e en 5e leerjaar 
Educatieve workshop ‘Wat is er aan de hand in Viesvuilland’: 3KC, 
3KB, 3KA 

D 17  Fietsparcours: 1e en 2e leerjaar 

V 18   

Z 19   

Z 20   

M 21 VM ISIS: natuurproject: ‘Rob de Reiger’in De Wulp Pelt: 1LB 

D 22 
VM 

 
ISIS: natuurproject: ‘Rob de Reiger’in De Wulp Pelt: 1LA 
Groot Fietsexamen: 6LA, 6LB, 6LC 

W 23  ISIS: natuurproject: ‘Rob de Reiger’in De Wulp Pelt: 1LC 

D 24 VM ISIS: natuurproject: ‘Rob de Reiger’in De Wulp Pelt: 1LD 

V 25   

Z 26   

Z 27   

M 28   

D 29   

W 30  Laatste schooldag 

Wil je weten wat er allemaal in onze school gebeurt? Kijk dan regelmatig op onze website:  
 

www.delinde-pelt.be 


