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Prikbord mei tot en met eind juni 2019

Opbrengst “Koffiestop”
Op 29 maart hielden we een ‘koffiestop’ ten
voordele van Broederlijk Delen.
’s Morgens tussen 8u00 en 9u00 konden alle
ouders, grootouders, buurtbewoners, toevallige en
minder
toevallige
voorbijgangers
of
sympathisanten een kop warme koffie of thee drinken tegen een vrije
bijdrage.
Ook onze kinderen konden hun solidariteit betuigen door tijdens de
pauze een kop warme chocomelk te komen drinken, eveneens tegen een
vrije bijdrage.
De actie bracht op beide vestigingen samen € 943,69 op. Dit werd
integraal doorgestort naar Broederlijk Delen. Op deze manier steunen
we de mensen in het zuiden in hun strijd tegen armoede en onrecht.
Hartelijk dank voor jullie bijdrage en hartelijk dank aan alle
bereidwillige helpende handen.

Opbrengst wafelverkoop IH
We willen alle wafelkopers en -verkopers heel erg bedanken.
Deze actie bracht maar liefst 3308,27 euro op.
Er zal samen met de leerkrachten besproken worden wat we met dit
geld gaan doen. We houden jullie op de hoogte.

Schoolfeest PvM 11 mei 2019
Het was een gezellige dag op onze vestiging PvM.
De weergoden waren ons goedgezind en de zon vergezelde iedereen
tijdens de wandeling met leuke opdrachten van plein naar plein.
We sloten de dag af met een heerlijke barbecue.
Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan het succes van
het schoolfeest. Een speciale dank aan de leerkrachten, organisatoren
en alle helpende handen!

Een extra grote dankjewel aan de kinderen van 6A. Zij zamelden tijdens
het schoolfeest maar liefst 580 euro in voor ‘Kom op tegen kanker’!
Wat een prestatie! Een hele dikke, welverdiende PROFICIAT!!

Wisseldag eerste leerjaar en derde kleuterklas
Op woensdag 12 juni gaan onze leerlingen van het eerste leerjaar van
vestiging PvM een voormiddag terug naar de derde kleuterklas en
maken onze kleutertjes kennis met het eerste leerjaar.
Deze wisseldag zal voor de kinderen van vestiging IH doorgaan op
vrijdagvoormiddag 7 juni.
Op woensdag 12 juni om 10u30 worden de ouders van de kindjes van
de derde kleuterklas vestiging IH, uitgenodigd voor een infomoment
over het eerste leerjaar. Aansluitend worden de kleuters van de derde
kleuterklas gevierd.
Op vrijdag 14 juni om 14u gaat dit ook door op vestiging PvM.
De leerlingen van het eerste leerjaar ontvangen op beide vestigingen
hun nieuwe vrienden en de ouders op een feestelijke receptie, na de
viering van de kleuters.

Feestelijke afsluiting van het
verkeerswerkjaar
Hartelijk dank aan alle ouders en grootouders die
onze verkeersacties van dit schooljaar op een
positieve manier hebben gesteund.
Samen sluiten we (kleuters, leerlingen, ouders en
gemachtigde opzichters) ons verkeerswerkjaar
feestelijk af met een dans door alle leerlingen van de
kleuter- en lagere school.
U bent allen van harte welkom op donderdag 13 juni om 8u30 op de
vestiging Pieter van Maldereplein.
Op vrijdag 14 juni vieren we om 8u30 op de vestiging Ingenieur
Haesaertslaan.

Rapport en oudercontacten op het einde van het
schooljaar
Het laatste rapport krijgen onze leerlingen mee op donderdag 27 juni.
Er is normaal geen oudercontact voorzien, tenzij de leerkracht en/of de
zorgcoördinator u uitnodigt. Wenst u zelf een contact met de leerkracht,
dan kan dat op vrijdag 28 juni tussen 12u en 13u in de klas van uw zoon
of dochter. U bent van harte welkom.
Het einde van het schooljaar is voorzien om 12u05. Alle kinderen
die niet worden opgehaald, gaan mee naar de speelclub om 12u30.

Bib mama’s of papa’s gezocht (IH)
Wij zijn op zoek naar enkele mama’s, papa’s, … die volgend
schooljaar een dinsdag- of donderdagnamiddag 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

Directies volgend schooljaar
Zoals u allen al hebt vernomen, zal mevrouw Vanessa Cuyvers vanaf
september 2019 de taak van directeur op zich nemen voor de vestiging
IH kleuterschool en lagere school.
We wensen haar erg veel succes met deze nieuwe uitdaging!
Heidy Lievens zal als directeur verbonden blijven aan I. Haesaertslaan
en zal de nieuwbouw van heel nabij blijven opvolgen.
Anke De Taey zal vanaf dan voltijds directeur worden van de
basisschool op het Pieter van Maldereplein.

Schoolrekening einde schooljaar
De activiteiten (zwemmen, sportdag) die de laatste week van juni
georganiseerd worden, zullen aangerekend worden voor elke leerling.
Enkel indien u een doktersattest kan voorleggen waaruit blijkt dat uw
kind niet kan deelnemen aan de activiteit, zullen we deze in mindering
brengen.
U zal deze rekening vinden bij het laatste rapport.
Gelieve de schoolrekening ten laatste te betalen op 15 juli 2019.

Eindejaarsreceptie
Dinsdag 25 juni om 18 uur vieren we de leerlingen van het zesde
leerjaar op het plein, samen met de ouders, de leerkrachten en de
leerlingen van 6A.
Op donderdag 27 juni om 19u30 vieren we de leerlingen van 6B en
6C samen met de ouders en leerkrachten op vestiging IH.
Een uitnodiging voor deze recepties volgt.

Bestellen vakantiekalender en/of de
zomerbingel-app
Indien u dit graag bestelt, gelieve ten laatste op vrijdag 7 juni de
bestelbon af te geven aan de juf of meester. De betaling gebeurt via de
schoolrekening.

Woordje van de ouderraad
Met ijltempo vliegt het schooljaar voorbij.
De meimaand brengt ons al wat meer zon en warmte.
Ideaal om extra te genieten van de vele feest- en bijhorende
vakantiedagen. Nog een 6-tal weken en dan sluiten de schoolpoorten
voor 2 maanden. Leve de grote vakantie !
Als we even in de toekomst kijken, staan er voor volgend schooljaar
enkele ingrijpende veranderingen op stapel.
Door de omvorming van lagere school OLFA en kleuterschool
Familia naar basisscholen wordt ook de ouderraad grondig gewijzigd.
Wij blijven niet bij de pakken zitten en hebben ondertussen reeds
overleg gehad met de leden van het oudercomité kleuterschool.
De eerste kennismaking was een meevaller en de integratie van beide
groepen biedt diverse nieuwe uitdagingen en mogelijkheden.
Na een eerste brainstormsessie (per basisschool) krijgt de
activiteitenkalender stilaan vorm.
Hierover meer in een volgend woordje.
Intussen zijn ook de werken aan de nieuwbouw in de Ir. Haesaertslaan
gestart.
Met belangstelling kijken we uit hoe het nieuwe gebouw vorm zal
krijgen.
Voor kinderen en leerkrachten is het een tijdelijke, ingrijpende
aanpassing. Laat ons duimen dat de werken vlot verlopen en de
nieuwbouw op tijd in gebruik kan genomen worden.
Mij rest nog iedereen te danken die zich afgelopen jaar extra ingezet
heeft om van onze school een leuke en toffe leefgemeenschap te
maken.
Johan Gernay – voorzitter ouderraad

Kalender tot en met eind juni 2019
De kalender kan u ook steeds raadplegen op onze website
www.olfa.be
Ma 20 mei groeirapport 6
zwemmen voor 1A en 4A
Di 21 mei

sportdag 1ABCD en 2ABCD
bib 2BCD 4BCD 6BC

Wo 22 mei zwemmen 6BC
Do 23 mei bib 5C 1BCD
Vrij 24 mei Kinderparlement IH
zwemmen 2BCD
Ma 27 mei zwemmen 2A 5A
Di 28 mei

kinderparlement PvM

Woe 29 mei pedagogische studiedag: leerlingen vrijaf
Do 30 mei Hemelvaart
Vrij 31 mei brugdag
Zat 1 juni

Vormsels

Ma 3 juni

facultatieve verlofdag

Di 4 juni

Luchthaven 4 ABCD
Bioklas 1B
Bib 2BCD 4BCD 6BC

Woe 5 juni zwemmen 3BCD
Do 6 juni

dinomuseum 2ABCD
sportvoormiddag 5A
bioklas namiddag 1C

Vrij 7 juni wisseldag 3de kleuterklas – eerste leerjaar IH
bioklas 1D
zwemmen 2BCD

Ma 10 juni Pinkstermaandag: vrijaf
Di 11 juni Bioklas 5B 1A
Woe 12 juni wisseldag 3de kleuterklas – eerste leerjaar PvM
receptie 3de kleuterklas + infomoment 1ste leerjaar IH 10u30
bioklas 5C
zwemmen 4BCD
Do 13 juni Dankjewelactie verkeer 8u30 PvM
Bioklas 5A
Bib 5B 3BCD
Vrij 14 juni Dankjewelactie verkeer 8u30 IH
receptie 3de kleuterklas + infomoment 1ste leerjaar PvM 14u00
American Games 5ABC
zwemmen 1BCD
Ma 17 juni zwemmen 1A 6A
Di 18 juni bib 2BCD 4BCD 6BC
Woe 19 juni zwemmen 5BC
Do 20 juni bib 5C 1BCD
Vrij 21 juni zwemmen 1BCD
kleuterbal
Ma 24 juni Groeirapport 7
sportdag 5A 6A
Di 25 juni Eindejaarsreceptie 6A 18u00
eindviering PvM
sportdag 5BC 6BC
Woe 26 juni eindviering IH
zwemmen 3BCD
Do 27 juni Eindejaarsreceptie 6BC 19u30
rapport 5
sportdag 3ABCD 4ABCD

Vrij 28 juni Laatste schooldag tot 12u05
Mogelijkheid tot oudercontact tussen 12u05 en 13 uur
Start zomervakantie!

