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Prikbord 21 december 2018 tot en met 1 maart 2019

We wensen iedereen een deugddoende vakantie
en heerlijke feestdagen!

Opbrengst feesten
Vorig schooljaar brachten de festiviteiten maar liefst € 9000 op.
Ook de sponsorloop van september bracht het mooie bedrag van € 7380 op.
Met dit fantastische bedrag van € 16380 werden op beide vestigingen extra
chromebooks met toebehoren aangekocht. Hierdoor kan er op een fijne manier
digitaal gewerkt worden in de klassen.
Hartelijk dank voor jullie steun!

Winterwonderwandeling
Het was weer een overweldigend succes, onze wandeling in het Edegemse Fort!
Maar liefst ongeveer 1300 mensen schreven in. Na een prachtige wandeling met
Opa Pettson en lichtjes in de hoofdrol, kon er genoten worden van een hotdog,
pannenkoek of soepje en een lekker drankje.
Hierbij willen we dan ook alle ouders, leerkrachten en iedereen die mee kwam
helpen, heel erg bedanken voor hun inzet.
Een grote

dankjewel aan Peter Witters voor de prachtige aankleding van

het fort. Ook een grote dankjewel aan het voltallige feestcomité o.l.v.
Reinout Van Mierlo, alsook het feestcomité van de kleuterschool. Zij verdienen
een hele dikke duim voor de fantastische organisatie van dit evenement en voor
hun ongelofelijke inzet!!
Uiteraard ook dank aan iedereen die aanwezig was en er mee een geweldige
avond van gemaakt heeft.
Kijk ook op onze website voor de mooie sfeerbeelden.

Zien en gezien worden.
In het kader van de verkeersveiligheid is
een goede fietsverlichting noodzakelijk.
Wat zegt de wet?
‘Lichten moeten ’s nachts en bij een
zichtbaarheid van minder dan 200m
gebruikt worden. Ze moeten goed
functioneren.
Vaste
lichten
of
knipperlichten zijn toegelaten. Ze mogen
zowel aan fiets als aan fietser (kledij,
rugzak,…) vastgemaakt worden, zolang
ze maar zichtbaar zijn:
vooraan: een wit of geel licht
achteraan: een rood licht (moet van op minstens 100m zichtbaar zijn).’
We zijn heel blij te zien dat het fluohesje door de meeste leerlingen in onze
school al heel consequent wordt gedragen. We gaan voor maximale
zichtbaarheid tijdens deze donkere periode!

De sint op school
Ook dit jaar was er weer hoog bezoek op onze beide vestigingen:
Sinterklaas, samen met de zwarte pieten. Het was een fijne dag!
Foto’s van het hoog bezoek vindt u op de schoolsite www.olfa.be.

Rapport en individuele oudercontacten
Op 21 december krijgen alle leerlingen hun tweede rapport mee. Het volgende
individuele oudercontact zal doorgaan op dinsdag 19 maart of woensdag 20
maart. De uitnodiging hiervoor zal u in februari ontvangen.

Nieuwtjes uit beide vestigingen
Nieuw sportrapport
De leerkrachten lichamelijke opvoeding legden het sportrapport onder de loep
en kwamen zo tot een nieuwe manier van evalueren. Alle uitgebreide informatie
vindt u terug in het vernieuwde sportrapport dat uw zoon/dochter op 21
december meekrijgt. Indien u hierover nog vragen hebt, kan u steeds terecht bij
onze turnleerkrachten juf Alice of meester Hervé.
Ook dit schooljaar organiseert onze school een pyjamadag.
Dit idee kwam enkele jaren geleden vanuit het kinderparlement en de kinderen
vroegen om dit elk jaar opnieuw te doen.
Graag laten we dit samenvallen met de pyjamadag van ‘Bednet’ op vrijdag 15
maart.
Op vrijdag 29 maart zal de jaarlijkse koffiestop weer doorgaan ten voordele
van Broederlijk delen. Noteer deze datum alvast in jullie agenda. Meer info
volgt later.
Op 12 februari zullen we ook terug meedoen met de dikke truiendag.
Dit fijne initiatief kwam ook van vorig jaar uit ons kinderparlement.

Kinderparlement
Het kinderparlement heeft ook
dit jaar op beide vestigingen al
hard gewerkt.
Hierdoor werd het volgende al
gerealiseerd:

Ing. Haesaertslaan:
-pyjamadag op school
-2 x per week muziek op de
speelplaats
-extra spelmateriaal voor op de
speelplaats

-meedoen aan de dikketruiendag
-knutselen van ideeënbus
-dopjesactie organiseren ten voordele van Het
Belgische Centrum
voor blindegeleidehonden (meer info volgt in januari)

P. van Maldereplein:
-fotomuur ‘the wall of olfa’
-extra spelmateriaal voor op
de speelplaats
-meedoen aan de dikketruiendag
-pyjamadag op school
-gaan schaatsen met het vierde, vijfde en zesde
leerjaar (verdere info volgt later)
-in de speeltuin spelen aan het plein
-klasfoto’s aan de muur in de gang
-posters maken en ophangen om kinderen er toe aan te
zetten geen papiertjes mee te brengen en geen afval op
de grond te gooien.
Dankjewel voor jullie inzet. Zo kunnen we fijne
dingen realiseren op onze school!

Eetfestijn
Op vrijdag 15 februari organiseert het feestcomité weer het tweejaarlijkse
eetfestijn. Het zal weer om duimen en vingers van af te likken zijn. Allen
hartelijk welkom! Verdere informatie volgt later.

Nieuwtjes uit vestiging IH
Teken- en leeshoek
Er werd op de speelplaats van het eerste en tweede leerjaar een
teken-/leeshoek gemaakt waar de kinderen tijdens de middag
kunnen zitten. Ook kinderen van het derde t.e.m. het zesde leerjaar
kunnen daar aansluiten. De kinderen brengen hiervoor zelf een
zakje mee met tekengerief en/of leesboeken.
Hierop wordt duidelijk hun naam vermeld.
Verloren/stuk materiaal is op eigen risico.

Middagsport meester Hervé
Onze turnleraar sport elke vrijdag tijdens de middag met de kinderen van het
eerste, tweede en derde leerjaar.
Ze mogen dan 20 minuten gaan voetballen, basketten, hockeyen, …
Volgend trimester zijn de leerlingen van 4, 5 en 6 aan de beurt.
Nabewaking wanneer het personeelsvergadering is
Wanneer het op de vestiging IH personeelsvergadering is, gaat deze omwille van
praktische redenen door in de refter van de lagere school.
Die dag zal er dan uitzonderlijk geen huiswerk kunnen gemaakt worden tijdens
de nabewaking en zullen de kinderen spelen op de speelplaats van het eerste en
tweede leerjaar.
We brengen u hiervan steeds tijdig op de hoogte via mail.

Nieuwtjes uit vestiging PvM
Op vrijdag 18 januari organiseert het team van PvM weer een fijne
nieuwjaarsdrink.
Jullie
zijn
allen
van
harte
welkom
van
16 uur tot 18 uur voor een drankje, hapje en een gezellige babbel en mee te
klinken op het nieuwe jaar. Hopelijk kunnen jullie er weer bij zijn!
6A helpt Oye Lena
Hoi, wij zijn leerlingen van 6a en wij hebben meegewerkt aan het project van
Oye Lena in Peru. De jongste dochter van onze juf , Lynn, verblijft daar voor 5
maanden (Erasmus-project in het kader van haar opleiding).
We hebben eerst met de atlas bekeken welke reis Lynn heeft afgelegd, ze was
bijna 2 dagen onderweg. Haar eindbestemming was het dorp Curahuasi in Peru
om daar kinderen te helpen.
Daarna hebben we een presentatie gezien waarin een kindje, dat daar woont,
vertelt over het leven daar en Oye Lena.
Lynn stuurde een lijst met dingen die ze daar kunnen gebruiken. Toen zijn we
met de klas allemaal cadeautjes gaan verzamelen om dan met de vriend van
Lynn (die op bezoek ging in Peru) mee te geven.
We hebben een heleboel cadeautjes verzameld voor de kinderen, kijk maar op
de foto!
Ondertussen is alles aangekomen, de kinderen en vrijwilligers zijn er
heeeeeeeeel blij mee!

Een dankwoordje van juf Els, 6A
Via deze weg wil ik de kinderen van 6A en natuurlijk ook hun ouders van harte
danken voor hun enthousiasme en inzet voor dit project! We kregen zoveel
spullen bij elkaar dat we ze niet in één keer daar hebben gekregen, het 2e deel
vertrekt binnenkort met familie van een andere vrijwilliger van het project. Ook
Lynn en de andere vrijwilligers van Oye Lena zijn jullie meer dan dankbaar!

Kalender januari 2019 t.e.m. 10 maart 2019
De kalender kan u ook steeds raadplegen op www.olfa.be
Kerstvakantie van maandag 24 december ‘18 tot en met zondag 6 januari ‘19
ma 7 jan
zwemmen voor 2A - 5A
di 8 jan
bioklas 1A
bib voor 3BCD - 5BC
woe 9 jan
zwemmen voor 4BCD
do 10 jan
bioklas 1B
bib voor 4BC - 6BC
oorcollege voor 5A-6A-5B
vrij 11 jan
bioklas 1C
zwemmen 1BCD
ma 14 jan
bioklas 1D
zwemmen 1A - 6A
woe 16 jan
zwemmen 5BC
do 17 jan
oorcollege 5C - 6B - 6C
bibintroductie 1A - 1C
bioklas 2A
vrij 18 jan
Technopolis 3ABCD
Filharmonie 5ABC - 6ABC
zwemmen 2BCD
nieuwjaarsdrink op PvM : 16u-18u
ma 21 jan
zwemmen 2A - 3A
bioklas 2B
di 22 jan
bioklas 2C
bib 3BCD - 5BC
woe 23 jan
zwemmen 6BC
do 24 jan
bib 2BCD - 4D
bioklas 2D
vrij 25 jan
kinderparlement IH
zwemmen 1BCD
ma 28 jan
bioklas 6B
zwemmen 1A – 4A
di 29 jan
bioklas 6C
bibintroductie 1B
18u info-avond studiekeuze in Mortsel
woe 30 jan
zwemmen 3BCD
do 31 jan
bioklas 6A
medisch schooltoezicht 1B
vrij 1 feb
megaspelenpaleis voor 2ABCD
zwemmen 1BCD

ma 4 feb
di 5 feb

woe 6 feb
do 7 feb

vrij 8 feb
ma 11 feb

di 12 feb

Woe 13 feb
Do 14 feb
Vrij 15 feb

Ma 18 feb
Di 19 feb

Woe 20 feb
Do 21 feb
Vrij 22 feb
Ma 25 feb
Di 26 feb
Woe 27 feb
Do 28 feb
Vrij 1 ma

zwemmen 2A - 5A
medisch schooltoezicht 1C
kinderparlement PvM
bib 3BCD – 5BC – 2BCD – 4BCD – 6BC
zwemmen 4BCD
bib 5B – 3BCD
bezoek SJI 6BC
schaatsen voor 4A – 5A – 6A
zwemmen 2BCD
bioklas 4A
zwemmen 1A en 6A
Huis Hellemans voor 1BC
dikke truiendag
bioklas 4B
Huis Hellemans 1A - 1D
schoolraad
pedagogische studiedag – vrijaf voor de leerlingen
bezoek OLVE 6A
medisch schooltoezicht 1D
bioklas 4D
zwemmen 1BCD
eetfestijn
zwemmen 1A – 3A
Huis Hellemans 2A - 2B
afvallabo 4ABCD
oorcollege 3A – 4A
Bib 2BCD – 4BCD – 6BC
ouderraad
zwemmen 5BC
Huis Hellemans 6BC
bib 5C – 1BCD
oorcollege 3BCD – 4BCD
zwemmen 2BCD
zwemmen 2A – 4A
Huis Hellemans 3A - 3B
Huis Hellemans 3C - 3D
zwemmen 6BC
bib 5B – 3BCD
laatste dag fluo
zwemmen 1BCD

maandag 4 maart t.e.m. zondag 10 maart : krokusvakantie

Woordje van de Ouderraad
Ho Ho Ho … daar komt de kerstman.
En dan is het einde van het jaar ook al niet meer zo ver.
Voor onze jeugd is het eerste trimester van dit schooljaar ook alweer
geschiedenis.
Dus toch nog even een korte terugblik op de voorbije activiteiten:
- De sponsorloop die vlot is verlopen en een mooie cent ten voordele van de
school heeft opgeleverd. Dank aan alle deelnemers en supporters om dit
evenement succesvol te maken
- De uitschieter bij uitstek : de winterwonderwandeling. Een overweldigend
succes! Een evenement dat uit zijn voegen barst en waar alle deelnemers
hebben kunnen genieten van een mooie wandeling in het teken van kerstmis.
Hier hoort een dankjewel aan de feestcomités van kleuter- en lagere school voor
hun inzet bij deze organisatie. Maar niet in het minst verdient Peter Witters een
dikke duim voor zijn creativiteit en inzet bij dit gebeuren.
Nu is het eventjes tijd om familiaal te genieten van de feestdagen en de
batterijen op te laden voor het tweede trimester.
Fijne feestdagen en een voorspoedig 2019!

Johan Gernay
Voorzitter Ouderraad

