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Prikbord maart - mei 2019

Beste ouder,
Zoals u reeds kon lezen in voorgaande berichtgeving, zal onze
scholengemeenschap Prins Boudewijn herstructureren vanaf 1
september 2019.
Hieronder vindt u alles nog eens op een rijtje:
Olfa basisschool (lager + kleuter): vestigingsplaats 1:
Ir Haesaertslaan (directie via selectieprocedure aan te duiden)
Heidy Lievens blijft als directeur verbonden aan
OLFA-basisschool en zal er onder meer de bouwwerken opvolgen.
Familia basisschool (lager + kleuter): vestigingsplaats 1:
Pieter van Maldereplein (directie: Anke De Taey)
Rdr basisschool (lager + kleuter): vestigingsplaats 1:
Renaat de Rudderlaan (directie:Ilse Demarbaix)
OLVE basisschool (lager + kleuter): vestigingsplaats 1:
Rombaut Keldermansstraat (lager),
vestigingsplaats 2: Singel (kleuter) (directie: Geert Kenens)
De Link (kleuter): vestigingsplaats 1: Patronaatstraat,
vestigingsplaats 2: Jan Verbertlei (directie: Ann Cogghe)
De Link (lager): vestigingsplaats 1: Patronaatstraat,
vestigingsplaats 2: Jan Verbertlei (directie: Dirk Sluyts)
Indien u hierover nog vragen zou hebben, spreek ons zeker aan.

Nieuwtjes uit beide vestigingen
Op zaterdag 11 mei gaat het schoolfeest door van de vestiging PvM.
Noteer alvast deze datum in uw agenda. Meer info volgt later.
Dit jaar gaat het schoolfeest in vestiging IH jammer genoeg niet door
omwille van de geplande bouwwerken.
Om toch wat geld in het laatje te krijgen, wordt er een heuse
wafelverkoop georganiseerd. Alvast dank aan alle gulle sponsors!

Fluo: einde actie op vrijdag 1 maart
Tijdens de wintermaanden komen onze leerlingen
goed zichtbaar naar school.
Alle leerlingen kregen een fluohesje met het logo
van de school. Dit hesje moet na de
krokusvakantie, op maandag 11 maart, gewassen
terugbezorgd worden aan de titularis. Leerlingen
die dit hesje niet binnen brengen, zullen € 3
aangerekend worden op de volgende
schoolrekening.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Koffiestop op vrijdag 29 maart
Op vrijdag 29 maart houden we, net zoals vorig
jaar, een ‘koffiestop’ ten voordele van Broederlijk
Delen.
We bieden ’s morgens tussen 8u00 en 9u00 alle
ouders, grootouders, buurtbewoners, toevallige en
minder toevallige voorbijgangers of
sympathisanten een kop warme koffie of thee aan
tegen een vrije bijdrage.
Deze bijdrage wordt in de “koffiestop-collectebus” verzameld en
integraal doorgestort naar Broederlijk delen.

Op deze manier steunen we de mensen in het zuiden in hun strijd tegen
armoede en onrecht. Elke kop koffie telt dus!
En er is meer: we brengen mensen gezellig samen, we sensibiliseren
om solidair te zijn én…we zetten onze dag “warm” in.
Onze koffiestoptentjes zal u vinden, bij goed weer op het plein van het
Pieter van Maldereplein en op de speelplaats van het eerste en tweede
leerjaar IH. Bij slecht weer onder het afdak van de speelplaats op het
Pieter van Maldereplein en onder het afdak van speelplaats Liguster op
de Ir. Haesaertslaan.
Ook onze kinderen kunnen hun solidariteit betuigen door tijdens de
pauze een kop warme chocomelk te komen drinken, eveneens tegen
een vrije bijdrage.

Luizenzakken
Net voor de paasvakantie worden de luizenzakken mee naar huis
gegeven. Gelieve deze uiterlijk op vrijdag 26 april gewassen en
gestreken terug te bezorgen aan de juf of meester. Hartelijk dank voor
jullie medewerking.

Fiscaal attest
Binnenkort zal een fiscaal attest uitgeschreven worden voor alle
leerlingen die op school kinderopvang hebben genoten. (Dit wil zeggen
ochtend-, middag- en/of avondtoezicht).
Dit attest kan u dan bij uw belastingaangifte (aanslagjaar 2018)
voegen. Dit attest wordt binnenkort meegegeven met uw zoon/dochter.
U krijgt het attest wanneer u de schoolrekeningen in 2018 heeft
betaald.

Schoolrekening
Op 1 april krijgt uw zoon/dochter de derde schoolrekening mee.
Gelieve deze ten laatste tegen 19 april te betalen.

Eerste communie en Vormsel
Het opvoedingsproject van de school is christelijk geïnspireerd.
Via de godsdienstlessen herkennen de kinderen de waarden uit onze
christelijke levensbeschouwing.
In liturgische bijeenkomsten krijgen deze waarden een bijzondere
duiding.
Parochieverantwoordelijken, ouders en leerkrachten trachten zo ieder
vanuit hun opdracht de kinderen voor te bereiden op grote
levensmomenten als ‘eerste communie’ en ‘vormsel’.
In het tweede leerjaar komt gedurende zeven weken elke week een
nieuw thema aan bod.
Eerste communie : parochie Heilige Familie 1 mei 2019
parochie Sint-Jozef 5 mei 2019
Vormsel : parochie Heilige Familie 1 juni 2019

GEEN NABEWAKING!!!
Op vrijdag 5 april 2019 is er geen nabewaking. Dit is de dag voor de
start van de paasvakantie. Alle leerlingen, in beide vestigingen, worden
om 16 uur opgehaald door de Speelclub.

Vrije dagen en pedagogische studiedagen
schooljaar 2019 - 2020
Vrije dagen
Vrijdag 4 oktober 2019
Maandag 3 februari 2020
Pedagogische studiedagen
Woensdag 16 oktober 2019
Woensdag 11 maart 2020
Woensdag 20 mei 2020

Vastenviering
Om ons samen voor te bereiden op het feest van Pasen, gaan we
naar de kerk voor een vastenviering op dinsdag 12 maart (IH)
en donderdag 14 maart (PvM).

We zwaaien Maria feestelijk uit op vrijdag 3 mei
Maria Elst startte haar carrière als poetsvrouw
en duiveltje doet al in de toenmalige
jongensschool op 1 september 1990. Tot eind
december 2018 konden we op haar rekenen.
De klassen en gangen zagen er door haar hulp
altijd fris uit.
Maria stond de laatste jaren niet enkel in voor
het poetsen. Ze was ook een leuke begeleidster
in de refter en op de speelplaats. Maria gaat
nu een nieuwe uitdaging aan op een andere
plaats.
Maria, dankjewel voor alles. Hoeveel emmers
je hebt gevuld, hoeveel lokalen je hebt
gepoetst, zullen we nooit weten. Maar wel
weten we dat we je zullen missen. Heel veel
succes in je nieuwe functie!

Kalender van 1 maart tot 17 mei 2019
U kan de kalender ook steeds raadplegen op www.olfa.be
vrij 1 ma

carnaval
zwemmen 1BCD

Krokusvakantie van 4 maart t.e.m. 10 maart
ma 11 ma

zwemmen 2A - 5A
bezoek Sint Jozef Kontich 6A

di 12 ma

bezoek Urania 1A
jeugdboekenweekspel 5A
bib 2BCD 4BCD 6BC
vastenvieringen IH
oudercontacten 6ABC

woe 13 ma zwemmen 3BCD
oudercontacten 6ABC
do 14 ma

vastenvieringen PvM

vrij 15 ma pyjama-dag
bezoek Urania 1B
oorcollege 4BCD
zwemmen 2BCD
ma 18 ma

bezoek Urania 1C
zwemmen 1A – 6A

di 19 ma

bezoek huis Hellemans 6A
oudercontacten

woe 20 ma bezoek huis Hellemans 5ABC
zwemmen 4BCD
oudercontacten
do 21 ma

bezoek Urania 1D
bezoek Red Star Line 6A
Amfibie-dag 3ABCD

vrij 22 ma jeugdboekenweekspel 5B-5C
Filharmonie 3ABCD – 4ABCD
zwemmen 1BCD
ma 25 ma

zwemmen 2A – 3A
bioklas 3B

di 26 ma

bioklas 3C
bib 2BCD 4BCD 6BC

woe 27 ma zwemmen 5BC
bioklas 3D
do 28 ma

bib 5C – 1BCD

vrij 29 ma koffiestop
kinderparlement IH
zwemmen 2BCD
ma 1 apr

zwemmen 1A – 4A

woe 3 apr

voorbereiding havenbezoek 4ABCD
zwemmen 6BC

do 4 apr

havenrondvaart 4ABCD
bib 5B – 3BCD

vrij 5 apr

zwemmen 1BCD

paasvakantie van 8 april t.e.m. maandag 22 april
di 23 apr

kinderparlement PvM
bib 2BCD 4BCD 6BC

woe 24 apr bezoek huis Hellemans 2A
zwemmen 3BCD
do 25 apr

bib 5C 1BCD

vrij 26 apr zwemmen 2BCD
voetbaltornooi OLVE
ma 29 apr

zwemmen 2A – 5A

woe 1 mei 1ste Communie H. Familie
do 2 mei

bib 5B 3BCD

vrij 3 mei

zwemmen 1BCD

zo 5 mei

1ste Communie St. Jozef

ma 6 mei
di 7 mei

zwemmen 1A – 6A
bib 2BCD 4BCD 6BC
ouderraad

woe 8 mei zwemmen 4BCD
do 9 mei

Planckendael 3ABCD

vrij 10 mei zwemmen 2BCD
za 11 mei

schoolfeest PvM

ma 13 mei bezoek Urania 6A
zwemmen 2A – 3A
di 14 mei

fietsweek 5ABC – 6ABC

woe 15 mei 3-daagse Mechelen 6BC
zwemmen 5BC
do 16 mei

3-daagse Mechelen 6BC

vrij 17 mei 3-daagse Mechelen 6BC
zwemmen 1BCD

