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Prikbord start schooljaar 2018-2019

Welkom op Olfa
Joepie!
Ertegenaan!
Hoera!
Ik zie mijn vrienden staan!
Ik heb er zin in.
Doe je mee?
We wensen jullie een heel fijn schooljaar!
Anke De Taey, Heidy Lievens
en het volledige OLFA-team

Het team van Olve-Familia
Directeur : De Taey Anke
Lievens Heidy
Zorgleerkrachten : Seré Hilde (zorgcoördinator) – Van ham Yvi –
Janssen Terry – Michiels Heidi – Livens Nathalie
Beleidsmedewerker : De Taey Anke
Janssen Terry
Leerkrachten L.O. : Van Eeckhout Soelly
Zij wordt momenteel vervangen door
Augustus Hervé.
Leclef Alice
Administratieve medewerkers : Hesbeens Ilse - Verheyen Diane –
Aertgeerts Leen
Ict-begeleider : Cornille Jeroen
Preventieadviseur: Van Hooydonk Stijn
Onderhoudspersoneel: Biesen Koen - Elst Maria - El Aissati Zoulikha Mohand Mimona
Klastitularissen :
1A
1B
1C
1D

Callaert Kelly
Witters Bea, eerste trimester vervangen door Decoene Thalia
Van Baelen Petra + 4 uren Livens Nathalie
Somers Sandra en Neutjens Helena

2A Oostvogels Dominique
2B Wuyts Wim + 4 uren Janssen Terry
2C Leendertse Jana + 4 uren Livens Nathalie
2D Van Den Bogaerde Kinsey
3A
3B
3C
3D

Boonants Martine + 4 uren Van Ham Yvi
Franck Bart
Lierman Katrien
Germeys Linn

4A D’Espallier Johan
4B Van Minnebruggen Gitte
4C Van Goubergen Jasmin
4D Convents Ellen en Neutjens Helena
5A Michiels Koen en Wouters Elke
5B Bovyn Hendrika
5C Hendriks Ingrid
6A Van Hulle Els
6B Van Mechelen Pat
6C Van Beek Karin + 4 uren Livens Nathalie
Er werden extra middelen vrijgemaakt voor het lerarenplatform.
Thalia Decoene zal deze opdracht opnemen. D.w.z. dat zij de vervangingen zal
doen binnen onze school/scholengemeenschap. Daarnaast zal zij ook
pedagogische taken vervullen.

Toelichting personeel
De klastitularissen uit de a-jaren behoren tot de vestiging Pieter van
Maldereplein.
De klastitularissen uit de b-jaren, c-jaren en d-jaren behoren tot de vestiging
Ingenieur Haesaertslaan.
Een zorgcoördinator is verantwoordelijk voor een efficiënt zorgbeleid op
school. Een goede samenwerking tussen ouders, klasleerkracht en zorgleraar is
de eerste voorwaarde om elk kind met leermoeilijkheden goed te kunnen
begeleiden. De zorgcoördinator onderhoudt nauwe contacten met het CLB.
Een zorgleerkracht
ondersteunt de klastitularis met gedifferentieerde
leeractiviteiten en werkvormen.
De ICT-begeleider ondersteunt de leerkrachten en leerlingen technisch en
pedagogisch wat het gebruik van de computer betreft.
De beleidsmedewerker werkt met de leerkrachten aan pedagogische projecten
van de school: milieu, verkeersveiligheid, introductie van nieuwe methoden,
leeruitstappen …
De plaatselijke preventieadviseur is verantwoordelijk voor de veiligheid van
de schoolgebouwen.

Pennenzak start schooljaar
Vorig schooljaar kregen alle kinderen materiaal van de school.
We vragen u onderstaand schoolmateriaal/schrijfgerief terug mee te geven bij
het begin van het schooljaar. Elk stukje schrijfgerief wordt voorzien van de
initialen,a.u.b.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Tweede leerjaar
Een pennenzak met:
- vulpen (stabylo)
- triple potlood
- slijper met potje
- gom
- lijmstift
- groene balpen
- lat 15 cm
Derde leerjaar
Een pennenzak met het materiaal dat opgesomd staat bij het tweede leerjaar,
aangevuld met:
-potlood HB nr. 2
-lat 30 cm
Vierde leerjaar
Een pennenzak met het materiaal dat opgesomd staat uit de vorige leerjaren,
aangevuld met:
- inktwisser
- blauwe balpen
- fluostift – oranje
- fluostift – groen
vijfde leerjaar
Een pennenzak met het materiaal dat opgesomd staat uit de vorige leerjaren.
Zesde leerjaar
Een pennenzak met het materiaal dat opgesomd staat uit de vorige leerjaren,
aangevuld met:
- vulpen pelikan

Schoolwebsite
Al vanaf de eerste schooldag worden er foto’s van de verschillende activiteiten
genomen. U kan foto’s en nieuws over de school vinden op de website
www.olfa.be

Nieuws voor PvM
Dit schooljaar werken we aan het thema ‘Stap je mee?’ We zetten ons
schooljaar feestelijk in met alle leerkrachten, leerlingen en ouders op vrijdag 7
september 2018 om 15u15 op de speelplaats Pieter van Maldereplein. U bent
van harte welkom.
Aanpassing schoolwerking Pieter van Maldereplein
We verwachten alle leerlingen tijdig aanwezig op school. Dit wil zeggen ten
laatste om 8u30 op de speelplaats. Tot nu toe stonden de kleuters met de rij in de
regen
vandaar
volgende
aanpassingen.
Onze leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar zullen na elk
belsignaal zelfstandig naar de klas gaan of uit te klas komen en vormen geen
klasrij meer op de speelplaats. Enkel de leerlingen van het eerste en tweede
leerjaar vormen een klasrij op de speelplaats. Dit zullen we tijdig evalueren.

Bib mama’s of papa’s gezocht voor IH
Wij zijn op zoek naar enkele mama’s, papa’s, grootouders,… die volgend
schooljaar een dinsdagnamiddag kunnen helpen tijdens het ontlenen van boeken
in de schoolbib. Concreet houdt dit in dat u de binnengebrachte boeken inscant
en terugplaatst op de rekken.
Meer info? bos@olfa.be

Luizenbeleid
U ontvangt een informatieve folder om luizen te herkennen,
te ontdekken, te bestrijden en te voorkomen.
Als u deze sticker in de schoolagenda van uw zoon of
dochter vindt, controleert u best meteen het haar om te zien
of er sporen van eitjes of luizen te vinden zijn. Daarna
parafeert u naast de sticker zodat de klasleerkracht weet dat
de nodige controle uitgevoerd werd.
Op de website van de school zal een filmpje over de natkam methode geplaatst worden.
Er worden weer voor alle klassen luizenzakken voorzien. Deze krijgen de naam
van de klas en het klasnummer. Sjaals, mutsen en handschoenen worden hierin
opgeborgen.
Op het einde van de mutsen-/sjaalperiode worden de
luizenzakken door de ouders gewassen en nadien bewaard in de klas.

Schooltoelagen
Er hebben meer mensen recht op een schooltoelage van de Vlaamse overheid
dan u zou denken. Misschien u ook ! Naast de leerlingen van het secundair
onderwijs en studenten van het hoger onderwijs, komen nu ook kleuters en
leerlingen van het lager onderwijs in aanmerking voor een toelage. Een
uitgebreide folder is te bekomen op het schoolsecretariaat. Mocht er iets niet
duidelijk zijn neem gerust contact op met het gratis nummer 1700 van de
Vlaamse overheid of het schoolsecretariaat op het nummer 03-449-85-59. Of
neem een kijkje op de website www.schooltoelagen.be.

Oproep nieuwe
gemachtigde opzichters
Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar
gemachtigde opzichters. Een gemachtigde
opzichter zorgt aan de zebrapaden ’s morgens en
‘s avonds voor een veilige oversteek van onze kinderen vestiging Ingenieur
Haesaertslaan. Zij krijgen een vergoeding vanuit de gemeente. Wenst u meer
informatie dan kan u mailen naar : witters.peter@telenet.be

Schoolreglement OLFA aandachtspunten
Schoolrekeningen : er worden vier schoolrekeningen meegegeven tijdens het
schooljaar.
Schoolrekening 1 maandag 22 oktober ‘18
Schoolrekening 2 maandag 14 januari ’19
Schoolrekening 3 maandag 1 april ‘19
Schoolrekening 4 maandag 24 juni ‘19
Toezicht en rijen : leerkrachten zijn verantwoordelijk voor een goed toezicht op
hun leerlingen. Zij rekenen echter op de medewerking van de ouders.
Bij het brengen en ophalen van kinderen vragen we u uitdrukkelijk niet aan de
schoolpoorten te parkeren, maar gebruik te maken van de ruimte op het
Kerkplein (vestiging Ingenieur Haesaertslaan) en in de Andreas Vesaliuslaan
(vestiging Pieter van Maldereplein).
Ouders wachten hun kinderen op daar waar de schoolrij eindigt dus niet op de
speelplaats van de school of kleuterschool.
Kleuters worden door hun ouders opgehaald in de school. Mits schriftelijke
toestemming (zie strookje achteraan) kunnen deze ouders ook hun kind uit de
lagere school meenemen (dit is enkel op de vestiging Ingenieur Haesaertslaan en
deze leerlingen verzamelen op de kleuterspeelplaats aan het fietsenhok). Alle
andere kinderen verlaten de school uitsluitend met de schoolrij.
Kinderen die na de schooluren worden opgehaald, verzamelen op de speelplaats
“Notenboom”. De doorgang tussen de speelplaatsen (vestiging I.H.) wordt
enkel gebruikt door de leerlingen en niet door de ouders.
Ochtendtoezicht : De leerlingen kunnen vanaf 8 uur terecht in de voorbewaking.
Er wordt € 0,50 aangerekend per beurt.
Middagtoezicht : De kinderen kunnen hun lunchpauze op school nemen. De
leerlingen betalen € 1,30 euro per beurt. Ze brengen een brooddoos (geen
aluminiumfolie) mee waarop duidelijk hun naam vermeld is. Er worden geen
dranken van thuis meegebracht. Enkel de dranken die op school worden
aangeboden zijn toegelaten : spuitwater, plat water en halfvolle melk.
Drankkaarten : met 20 drankbeurten melk en water aan € 6 kunnen in de school
worden aangekocht. Deze drankkaart wordt enkel gebruikt tijdens de
voormiddagspeeltijd en de nabewaking. (zie strookje achteraan)
Op school wordt niet gesnoept. De leerlingen mogen een droge koek in een
koekjesdoos of fruit meebrengen.
We vragen ook uitdrukkelijk om geen snoep in de brooddoos te steken.

Avondtoezicht : leerlingen kunnen tot 16u45 in de nabewaking op school blijven.
Alle leerlingen verzamelen op de speelplaats “Notenboom”. (vestiging I.H.)
Het avondtoezicht start om 15u45. Er wordt een vergoeding van
€ 0,75 per beurt betaald.
Alle kinderen gaan om 16u45 mee naar het “IBO”. Enkel de kinderen met een
schriftelijke toestemming van de ouders mogen alleen naar huis.
Het “IBO” is gelegen in het Fort V, tel: 03/289 21 10. Ouders nemen zelf
contact op met het IBO om zich te registreren.
Fruitdag: Op woensdag houden we fruitdag. De leerlingen brengen die dag
geen koek mee maar enkel fruit of groente. In de klas wordt aan deze gezonde
eetgewoonte
ook
extra
aandacht
besteed.
Huistaken en lessen : Wij verwachten dat onze ouders meewerken aan een goede
studiebegeleiding van hun kind. Zo is de dagelijkse controle van de agenda,
waarin huistaken en lessen zijn vermeld, zeer wenselijk. Deze opdrachten zijn
als inoefening en verdieping van de leerstof bedoeld en laten ouders toe het
leerproces van hun kind te volgen.
Kledij : De kinderen komen in verzorgde kledij naar school. Ontspanningskledij
of sportuitrusting beschouwen we als niet passend.
Slippers en schoenen met wieltjes horen niet thuis op school. Het dragen van
juwelen gebeurt op eigen risico. Bij schade of verlies kan de school geenszins
verantwoordelijk worden gesteld.
Taalgebruik : De leerlingen spreken een verzorgde taal. In de school spreken we
Nederlands. Wij vragen ook de ouders in de school deze afspraak te respecteren.
De fietsen van de kinderen moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften. Wij
vragen alle ouders zelf de fiets te controleren voordat hun kind ermee naar
school komt. De fiets moet op school ook op slot. Bij een gebeurlijk
ongeval kan de schoolverzekering pas tussenkomen indien de fiets aan
de reglementering voldoet.
Wat met zieke kinderen ?
Zieke kinderen horen zeker niet op school, ze besmetten andere kinderen en zelf
hebben ze rust nodig. Medicatie kan door de leerkracht gegeven worden mits
schriftelijke toestemming van de dokter met vermelding van de naam van de
medicatie, de dosis, periode van toediening en tijdstip van toediening (zie
achteraan bijgevoegd document of op de website). Gelieve de medicatie ook in
de originele verpakking mee te geven.

Wanneer uw kind tijdens de klasdag ziek wordt (koorts, braken, diarree) of
wanneer uw kind iets ernstigs oploopt, zal U zo vlug mogelijk op de hoogte
gebracht worden om uw kind af te halen.
Een aantal besmettelijke ziekten moeten door de huisarts of de kinderarts aan de
schoolarts worden gemeld. Het betreft buiktyfus, difterie, escherichia coli,
haemophilus influenza type B, hepatitis A, hepatitis B, pertussis (kinkhoest),
mazelen, meningitis (hersenvliesontsteking, poliomyelitis (kinderverlamming)
tuberculose, bof (dikoor) hoofdluizen, impetigo, scabies (schurft), scarlatina
(roodvonk), schimmelinfecties, varicella (windpokken), voedselinfecties met als
oorzakelijke kiemen: calciviriusinfecties, campylobacteriose, entamoeba
histolytica infecties, giardiasis, rotavirusinfecties, salmonellose, shigellose,
voedselintoxicaties, yeriniose, pneumokokkeninfecties, virale meningitis
(hersenvliesontsteking).
Gelieve
ook
de
schooldirectie
op
de
hoogte
te
brengen.
Afwezigheden wegens ziekte
Tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen afwezigheid : in dat geval
volstaat een verklaring ondertekend door de ouders of door de persoon die de
leerling wettelijk of feitelijk onder zijn hoede heeft. Gedurende een schooljaar
kunnen max. 4 dergelijke verklaringen aan de titularis worden bezorgd. Nadien
is er telkens een doktersbriefje vereist.
Voor afwezigheid langer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen is een medisch
attest noodzakelijk.
De verplichting voor leerplichtige leerlingen om een afwezigheid om medische
redenen in de week voor en de week na de schoolvakantie steeds te staven met
een doktersattest, wordt opgeheven.
Afwezigheid van rechtswege
a) Bijwonen van begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die
onder hetzelfde dak woont, of van een bloed- of aanverwant van
het kind.
b) Bijwonen van een familieraad.
c) Oproeping of dagvaarding voor de rechtbank.
d) Onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de
bijzondere
jeugdzorg.
e) Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht. (vb.
staking openbaar vervoer)
f) Het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende
levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische,
joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst).
Voor elk van deze afwezigheden wordt aan de school een officieel document
bezorgd.

Afwezigheid mits toestemming van de directeur
a) Het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont
of een bloed- of aanverwant tot en met de 2de graad.
b) Begrafenis van een bloed- of aanverwant in het buitenland.
c) Actieve deelname aan culturele of sportmanifestaties.
d) In uitzonderlijke omstandigheden voor persoonlijke aangelegenheden.
e) Afwezigheid wegens deelname aan een time-out project.
Een schriftelijke verantwoording is noodzakelijk. De directie kan onder geen
beding toestemming verlenen om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan.
Een leerplichtige leerling die regelmatig onwettig afwezig is, verliest het statuut
van regelmatige leerling en dit heeft twee gevolgen
1. de leerling telt niet mee voor de betoelaging van de school;
2. bij een leerling uit het 6de leerjaar wordt bovendien geen getuigschrift lager
onderwijs verstrekt.

Scherpe en minder scherpe
maximumfactuur.
De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten of verplichte materialen die
niet noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen. Denken we bv. aan
toneelbezoek, een sportactiviteit, een schooluitstap van één dag. We mogen aan
u, ouders, maximum € 85 per schooljaar aanrekenen. Dit bedrag wordt
aangepast aan de index. In dit bedrag zullen ook de zwembeurten zitten
(ongeveer € 45 euro).
De eindtermen moeten pas in het zesde leerjaar gerealiseerd worden, dus zwemt
het zesde leerjaar gratis en zal dit bedrag niet bij de scherpe maximumfactuur
worden gerekend.
De minder scherpe maximumfactuur omvat meerdaagse uitstappen voor één
of meerdere klassen (deels) tijdens de schooluren: onze openluchtklassen. Voor
de lagere school mogen ouders voor het volledige lager onderwijs maximum €
435 betalen. We gaan om de twee jaar op openluchtklassen met alle leerlingen.
Dit schooljaar gaan we niet op openluchtklassen.

Schoolrijen
Vestiging Ingenieur Haesaertslaan
Rij 1 : Pr. Boudewijnlaan – Kerkplein – oversteek Stoot Optiek
Rij 2 : I ng e ni e u r H a e sa e r ts la a n ze b r a p a d a a n d e h o e k v a n d e
Ma r i ë nl aa n .
Rij 3 : Te Nijverdoncklaan – Hazeschransstraat tot aan krantenwinkel
Govers
Vestiging Pieter van Maldereplein
Na het tweede belsignaal verlaten de kinderen al dan niet onder
begeleiding van hun ouders de school. De poort wordt om 15u45 gesloten.
Leerlingen die nog niet werden opgehaald gaan naar de nabewaking.

Klasvergaderingen
Elk jaar houden wij een klasvergadering in september waarop de
klastitularis de werking van de klas toelich t en u op de hoogte brengt
van de klasafspraken en bijzondere schoolactiviteiten.
Maandag 10 september om 19u30
vestiging Ingenieur Haesaertslaan voor 4b-c-d, 5 b-c en 6b-c
vestiging Pieter van Maldereplein voor 1a - 2a en 3a in de klas.
Dinsdag 11 september om 19u30
vestiging Ingenieur Haesaertslaan: 1b-c-d, 2b-c-d en 3b-c-d in de klas.
vestiging Pieter van Maldereplein voor 4a, 5a en 6a in de klas.

Rapporten
Geregeld geeft de klasleerkracht schriftelijke evaluaties mee naar huis. Met de 5
perioderapporten en de 2 semestriële rapporten kunt u de leervorderingen en de
socio-emotionele ontwikkeling van uw kind correct inschatten. Ook bevat elk
rapport een evaluatie van muzische vorming.
−
−
−
−
−

rapport 1 :
rapport 2 :
rapport 3 :
rapport 4 :
rapport 5 :

vrijdag 19 oktober 2018
vrijdag 21 december 2018
vrijdag 1 maart 2019
vrijdag 17 mei 2019
donderdag 27 juni 2019

De kinderen krijgen ook 7 groeimappen mee naar huis gedurende het schooljaar.
Daarop zien jullie duidelijk de socio-emotionele groei van uw kind(eren).
Ook de evaluatie en rapportering van de lessen lichamelijke opvoeding wordt in
een nieuw kleedje gestoken. U ontvangt hierover nog meer uitleg en de
leerkrachten LO zijn ook steeds bereid om verdere vragen hieromtrent te
beantwoorden. De rapporten LO worden gelijktijdig met de gewone rapporten
meegegeven.

Individuele oudercontacten
Bij de start van het schooljaar worden de ouders uitgenodigd op een
klasvergadering, waarop de titularis informatie geeft over leerboeken, methoden,
afspraken, e.d.
Het eerste individueel oudercontact is voorzien na het eerste rapport op
dinsdag 23 oktober’18 en woensdag 24 oktober ‘18.
Het tweede individueel oudercontact valt samen met het derde rapport op
dinsdag 19 maart ’19 en woensdag 20 maart ‘19.
Voor de ouders van de leerlingen van het zesde leerjaar wordt op dit
oudercontact de studiekeuze besproken.
Het laatste rapport wordt meegegeven op donderdag 27 juni’19 zodat u, indien u
nog vragen hebt, de klasleerkracht kan spreken op
vrijdag 28 juni van 12u tot 13u.

Schoolsport OLFA
Onze leerlingen krijgen twee lestijden per week lichamelijke
opvoeding. De leerlingen dragen tijdens deze lessen een zwarte
short, een witte T-shirt en witte gympantoffels.
Alles voorzien van naam !!
Nalatigheid in dit verband zal door de gymleraar worden opgevolgd
en eventueel gesanctioneerd. Geregeld gaat de gymuitrusting mee
naar huis om gewassen te worden.
Om de 14 dagen of 1 keer per maand is er een zweminstructie in het
gemeentelijk zwembad van Mortsel.
Leerlingen zijn verplicht zowel de zwemlessen als de lessen
lichamelijke opvoeding bij te wonen en kunnen enkel met een medisch
attest hiervan ontslagen worden.
Interscolaire ontmoetingen :
D e s c h o o l n e e mt g e r e g e l d d e e l a a n d e a c t i v i t e i t e n georganiseerd
door “jeugdsport ”. U wordt telkens vooraf op
de hoogte gebracht van de leeftijdsgroep die hiervoor in aanmerking
komt, met locatie en aanvangsuur.

Sponsorloop
Na twee jaar is het weer zover! Op vrijdag 21 september organiseren we onze
OLFA “grote familieloop” als eerste evenement dit schooljaar. Met de opbrengst
willen we onder andere chromebooks aanschaffen voor alle leerjaren in beide
vestigingen.
In de school wordt een parcours uitgezet van 100 meter voor de leerlingen van
het eerste en tweede leerjaar en rond de school een parcours van 400 meter voor
alle andere sportievelingen.
Tijdens het aanmoedigen van uw kinderen kan u genieten van een hapje en een
drankje. Daar zorgt de ouderraad en werkgroep feesten voor.
Op de vestiging PvM start de sponsorloop om 17 uur en wordt het einde
voorzien rond 19u30.
Op de vestiging IH starten we om 18 uur en ronden we af tegen 21u30.

Veilig verkeer
Graag willen we bij het begin van dit schooljaar opnieuw
aandacht vragen om de schoolomgeving veilig te houden voor
onze kinderen.
Vandaar dat we graag enkele punten terug onder de aandacht willen brengen :
*
parkeren
op
het
Kerkplein
is
een
mooi
alternatief
* voor Pieter van Maldereplein is de Andreas Vesaliuslaan het betere
alternatief. Parkeren aan binnenkant van het plein is alleszins uit den
boze!
* laat de kinderen in de mate van het mogelijke te voet of per fiets
naar school komen. Een beetje lichaamsbeweging voor de
schooluren geeft een frissere geest tijdens de lessen
* wie toch met de auto in de schoolomgeving komt : respecteer de
zone 30!
* zorg er voor dat bij het verlaten van de school de rijen een vlotte
doorgang krijgen.
Blokkeer het voetpad dus niet. ( I.H.)
* fluohesjes zijn verplicht vanaf maandag 15 oktober tot aan de
krokusvakantie (1 maart ‘19)
* Bij fietsuitstappen dragen onze leerlingen een fietshelm.
Bedankt alvast voor jullie medewerking. Zo geraken we misschien ooit uit de
spiraal van “ ik wil mijn kinderen wel per fiets naar school laten komen,
maar…de schoolomgeving is toch niet zo veilig door al de auto’s. Dus ik breng
mijn kinderen maar met de auto, waardoor er andere ouders niet kiezen om hun
kinderen per fiets te laten komen, want er zijn zo veel auto’s”.
De eerste open verkeervergadering waar ouders, leden van de gemeente en
leerkrachten samen nadenken over het verkeersbeleid van de school vindt plaats
op dinsdag 9 oktober om 16u00 op het Pieter van Maldereplein. Hebt u
interesse, dan bent u van harte welkom.

Verloren/ gevonden voorwerpen
Voorwerpen die op school blijven en waarin een naam staat kunnen onmiddellijk
gegeven worden aan de juiste leerling. Voorwerpen zonder naam worden
verzameld in de doorgang Te Nijverdoncklaan.
Op het Pieter van Maldereplein in de gang van het eerste leerjaar.

Schoolfotograaf
Op donderdag 11 oktober komt de schoolfotograaf in I. Haesaertslaan en op
vrijdag 12 oktober op het Pieter van Maldereplein.
De klasfoto’s, individuele foto’s van de lagere school en de gezinsfoto’s van de
kleuters en de lagere school zullen dan worden gemaakt (zonder
aankoopverplichting!).

Zwemlessen: wijziging
Er zal vanaf 10 september gezwommen worden in het vernieuwde zwembad van
Mortsel. De kinderen van het eerste en het tweede leerjaar zwemmen telkens om
de twee weken 30 min. De leerlingen van het derde t.e.m. het zesde leerjaar
zwemmen één keer maand een uur.
Meer uitleg volgt op de klasvergaderingen.

CLB
Het Centrum voor Leerlingbegeleiding zal van september starten met een
vernieuwde werking.
U kan hiervoor in de nabije toekomst kijken op onze website www.olfa.be,
waar u onder het item CLB meer informatie hierover zal kunnen lezen.

Wet op de privacy
Zoals u wellicht weet, is de wet op de privacy erg verstrengd.
U kan op onze website de nodige uitleg en documenten terugvinden over het
privacybeleid op onze school. Neem gerust contact op met ons bij vragen.

Ouderraad
Eerste vergadering van de ouderraad zal doorgaan op dinsdag 25 september om
20u00 in de vestiging I. Haesaertslaan.

Belangrijke data schooljaar 2018-2019
Eerste trimester
Maandag 10 september: Klasvergaderingen voor 1a – 2a en 3a om 19u30
(Pieter van Maldereplein)
Klasvergaderingen voor 4b-c, 5b-c en 6b-c
(Ingenieur Haesaertslaan)
Dinsdag 11 september : Klasvergaderingen voor 1b-c-d , 2b-c-d en
3b-c-d om 19u30 (Ingenieur Haesaertslaan)
Klasvergaderingen voor 4a – 5a en 6a
om 19u30 (Pieter van Maldereplein)
Vrijdag 5 oktober: facultatieve vrije dag
Woensdag 17 oktober: pedagogische studiedag vrijaf voor de leerlingen
Dinsdag 23 oktober en woensdag 24 oktober : individuele oudercontacten
Zaterdag 27 oktober tot en met zondag 4 november: herfstvakantie
Vrijdag 14 december: winterwonderwandeling
Zaterdag 22 december tot en met zondag 7 januari: kerstvakantie

tweede trimester
Woensdag 13 februari: pedagogische studiedag vrijaf voor de leerlingen
Zaterdag 2 maart tot en met zondag 10 maart: krokusvakantie
Dinsdag 19 maart en woensdag 20 maart: individuele oudercontacten
Zaterdag 6 april tot en met maandag 22 april: paasvakantie
derde trimester
dinsdag 1 mei: eerste communie Parochie Heilige-Familie
zondag 5 mei: eerste communie Parochie Sint-Jozef
woensdag 29 mei: pedagogische studiedag vrijaf voor de leerlingen
donderdag 30 en vrijdag 31 mei: Hemelvaartsdag + brugdag
zaterdag 1 juni: vormsel Parochie Heilige-Familie
maandag 3 juni: facultatieve verlofdag
maandag 10 juni: vrijaf Pinkstermaandag
vrijdag 28 juni: laatste schooldag tot 12u05

Kalender 3 september t.e.m.26 oktober
3 sept
7 sept
10 sept

11 sept
12 sept
14 sept

17 sept
19 sept
21 sept

24 sept
25 sept
26 sept
28 sept
1 okt
2 okt
3 okt
5 okt
8 okt
9 okt

10 okt
11 okt
12 okt

15 okt
16 okt

start schooljaar
15u15 feestelijke opening schooljaar PvM
bioklas 3b
Zwemmen voor 2a 3a
Klasvergadering 19u30 voor 4bcd – 5bc – 6bc – 1a – 2a – 3a
bioklas 3cd
Klasvergadering 19u30 voor 1bcd - 2bcd - 3bcd – 4a – 5a – 6a
avonturenparcours fort V voor 3abcd en 6abc
zwemmen voor 4bcd
feestelijke opening bioklas : alle klassen gaan picknicken
op het Fort
zwemmen voor 2bcd
zwemmen 1a 4a
zwemmen voor 3bcd
strapdag
zwemmen voor 1bcd
sponsorloop
zwemmen voor 2a 5a
bioklas 3a
ouderraad 20u
zwemmen voor 5bc
veldloop
zwemmen voor 2bcd
zwemmen voor 1a 6a
medisch schooltoezicht 1a
zwemmen 6bc
vrijaf
zwemmen voor 2a 3a
groeirapport 1
ecohuis 6b
bioklas 2a
open verkeersvergadering 16u
schoolraad 20u
zwemmen 3bcd
fotograaf op IH
fotograaf op PvM
Bioklas 2b
zwemmen voor 1bcd
start fluo-actie
Zwemmen voor 1a 4a
eco-huis 6c

17 okt
18 okt
19 okt

22 okt
23 okt
24 okt
25 okt
26 okt

pedagogische studiedag
bioklas 4ab
filharmonie voor 2abcd
Zwemmen voor 1bcd
Bioklas 4cd
Rapport 1
gemeentehuis 4abcd
Zwemmen voor 2a 5a
eco-huis 6a
Individuele oudercontacten
zwemmen 4bcd
Individuele oudercontacten
bioklas 2cd
herfstwandelingen IH
zwemmen voor 2bcd

Niet-verplichte financiële bijdragen
schooljaar 2018-2019
• Drank A:
•
•
•
•

melk
water
Reftervergoeding
(drank en middagverblijf inbegrepen)
Voorbewaking
Nabewaking
Nieuwjaarsbrief

€ 0,30
€ 0,30
€ 1,30
€ 0,50
€ 0,75
€ 0,75

Verplichte financiële bijdragen van het
schooljaar 2017-2018
Voor het eerste tot het vijfde leerjaar wordt er voor elke zwembeurt € 2,75
aangerekend.
Het eerste en tweede leerjaar hebben ongeveer 16 zwembeurten
x € 2,75 = € 44
De derde, vierde en vijfde leerjaren hebben ongeveer 9 zwembeurten
x € 2,75 = € 24,75
De leerlingen van het zesde leerjaar zwemmen het hele schooljaar gratis.

Dit zijn de prijzen die we vorig schooljaar hebben aangerekend.
Eerste leerjaar
Herfstwandeling 1b-c-d
Urania
Kronkeldidoe
Toneelvoorstelling
Molen Boechout
Boerderij
Sportdag
TOTAAL
I.H.
P.v.M.
Tweede leerjaar
Herfstwandeling 2b-c-d
toneel
Museum Brussel
Sportdag
Mega-spelenpaleis
TOTAAL
I.H.
P.v.M.

€
€
€
€
€
€
€

3,40
4,00
3,50
5,00
3,00
6,00
5,00

€ 29,90
€ 26,50

€ 2,10
€ 10,00
€ 15,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 40,10
€ 38,00

Derde leerjaar
Avonturenparcours
Herfstwandeling 3b-c-d
Technopolis
Toneel
Toneel
Planckendael
met abonnement
zonder abonnement
TOTAAL
I.H.
€ 47,25 / € 41,95
P.v.M.
€ 45,05 / € 39,75
Vierde leerjaar
Herfstwandeling 4b-c
Toneel 4a
Toneel 4b-c
Toneel
Cosmodrome 4b-c
Bezoek aan de haven van Antwerpen
Luchthaven van Deurne
TOTAAL
I.H.
€ 39,80
P.v.M.
€ 33,80

€ 3,75
€ 2,20
€ 9,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 5,30
€ 17,30

€ 2,20
€ 12,20
€ 10,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 12,60
€ 4,00

(bus)

Vijfde leerjaar
Cosmodrome 5a
Herfstfietstocht 5b-c
Xperilab
MAS
American games
Toneel
Toneel
Studio Globo
Auteurslezing
Sportdag
TOTAAL
I.H.
P.v.M.

Zesde leerjaar
Cosmodrome 6a
Avonturenparcours
Fietstocht 6b-c
Herfstwandeling 6b-c
Xperilab
Toneel
Toneel
Auteurslezing 6b-c
Ecohuis
Urania
Red star Line 6a
TOTAAL
I.H.
P.v.M.

€ 6,00
€ 3,30
€ 2,50
€ 6,80
€ 2,50
€ 10,00
€ 5,00
€ 5,40
€ 2,00
€ 8,50
€ 37,50
€ 40,20

€ 6,00
€ 3,75
€ 3,00
€ 11,00
€ 2,50
€ 5,00
€ 10,00
€ 1,50
€ 3,00
€ 4,00
€ 7,80
€ 43,75
€ 42,05

___________________
Ir. Haesaertslaan 4
2650 Edegem

O L V E – Familia __________________________
Tel: 03/449 85 59
Pieter van Maldereplein 8
www.olfa.be
2650 Edegem

Medicatie op school
Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school
Naam van het kind:

………………………………………………………………….

Naam van de medicatie:

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Dosis:

………………………………………………………………….

Periode van toediening:

van………………………..tot………………….(datum)

Tijdstip van toediening op school:…………………………………………………………

Stempel en handtekening arts:

Handtekening ouder(s)

