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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  

DE SCHOOLFOTOGRAAF 
 
Op dinsdag 25 mei 2021 worden er in de school individuele foto’s en klasfoto’s ge-
maakt. Foto’s met broers en zussen worden dit jaar na schooltijd NIET gemaakt. 
 
Zoals vorige schooljaren, ontvangt iedereen achteraf een inlogcode om rechtstreeks 
foto’s te bestellen bij de schoolfotograaf. De bestelde foto’s worden vervolgens aan 
de school bezorgd en wij zorgen dat iedereen zijn bestelde foto(‘s) ontvangt. 
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‘t Lindeblaadje 
Het hart van DE LINDE 

Vijftiende jaargang—nr.9— mei 2021 

Beste lezer, 
 
Niets is voorlopig wat het lijkt…. De besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames zitten in dalende lijn in 
ons land. In onze regio echter sluimert het virus nog in hoge mate. Wij worden regelmatig gecontacteerd 
over hoge risicocontacten en besmettingen binnen het gezin. Sommige leerlingen  moeten een tijdje in 
quarantaine blijven. Regelmatig moeten we  de CLB-arts contacteren om situaties toe te lichten om te we-
ten hoe wij als school moeten handelen. Met 8 mei in het vooruitzicht , hopen wij dat de situatie niet verder 
gaat verslechteren. Wij roepen iedereen op om waakzaam te blijven.   
 
In een “normaal” schooljaar zijn er in het derde trimester tal van activiteiten. Ook hier speelt corona op-
nieuw zijn rol. Dit jaar zullen wij opnieuw geen  schoolfeest kunnen organiseren. Omdat we in binnenruim-
tes de klasbubbels niet willen mengen is ook het  gebruik van autobussen niet aangewezen. Daardoor stellen 
we voorlopig het zwemmen nog uit en kunnen we niet op schoolreis met de bus. De  traditionele zeeklas 
voor het zesde leerjaar kan voor het tweede schooljaar niet plaatsvinden. Laat ons hopen dat dit allemaal 
beslissingen zijn die binnenkort opgeheven kunnen worden. 
 
 
Op dinsdag 25 mei gaan we toch proberen om onder veilige omstandigheden individuele  en klasfoto’s te 
laten nemen. Achteraf bent u vrij om deze aan te kopen. 
 
Tot slot melden wij u dat onze collega juf Reinhilde Van de Broek  (lager onderwijs) vanaf 1 mei 2021 op 
pensioen is . Wij wensen de juf te bedanken voor haar jarenlange inzet voor onze school en wensen haar 
veel genot van haar welverdiend pensioen. 
 
 
 
 
Met vriendelijke  groeten, 
 
Het directieteam 
Dirk Vanseggelen  
Joris Evens  
Ilse Simons  
 

https://www.delinde-overpelt.be/1682-verkeer-op-school-2
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MEI 2021 

Z 1  Dag van de Arbeid 

Z 2 
 

 

M 3  De hele week: Fietsparcours: 1e, 2e, 3e, 4e en 6e leerjaar 

D 4   

W 5   

D 6   

V 7   

Z 8   

Z 9   

M 10   

D 11   

W 12   

D 13  O.L.H. Hemelvaart 

V 14  Verlofdag (brugdag)  

Z 15   

Verklaring . 
 
 

1-6 = kleuterklas of leerjaar K of L = kleuter of  L = Leenzaalstraat (Haspershoven) 
                lager onderwijs G = Grachtstraat (‘t Hasselt) 
  A, B, C of D = parallelklassen  

Voorbeeld: 1KL = 1e kleuterklas Leenzaalstraat (Haspershoven) / 2LL = 2e leerjaar Leenzaalstraat (Haspershoven) 
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Z 16   

M 17 
 
 

VM 

Instapdag nieuwe kleuters  
De hele week: wieltjesweek: kleuters Vloeterstraat 
Introductiebezoek bib: 1LA, 1LB 

D 18   

W 19 
 

 

D 20   

V 21   

Z 22   

Z 23 
  

Pinksteren 

M 24 
 

Pinkstermaandag 

D 25  Schoolfotograaf: klasfoto’s en individuele foto’s 

W 26   

D 27  Voetgangersbrevet : 3KA, 3KB, 3KC 

V 28   

Z 29   

Z 30   

M 31 VM Introductiebezoek bib: 1LC, 1LD 

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

www.delinde-pelt.be 


