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Prikbord oktober tot eind december 2018
Onze ouderraad: Wie is wie?

mail: ouderraad@olfa.be

Stand van zaken: Bouw
De aanbesteding van de nieuwbouw loopt.
De opening van de offertes is voorzien op 22 oktober.
Dan kan de architect het verslag van nazicht van de offertes starten.
Daarna is er de start van de gunning en kan het dossier ingediend worden bij
Agion.
Het dossier sanitair is bij Agion en de bouwadviseur verwacht de goedkeuring
binnen de volgende weken.
Tegelijk zal gestart worden met de afbraak van de muur aan het Peter
Witterstraatje en het sanitair zelf.
Omwille van de bouwwerken zullen onze speelplaatsen tijdelijk bouwwerven
zijn, waardoor we jammer genoeg niet de nodige ruimte ter beschikking
hebben voor ons jaarlijks schoolfeest.
Onze winterwonderwandeling, eetfestijn en wijndegustatie zullen dit jaar wel
doorgaan.

Pesten: De vijf-regel aanpak
We hebben op onze school een vijf-regelaanpak i.v.m. pesten.
Graag frissen we deze nog eens op:
Stap 1:
Ik pest of plaag zelf niet
Stap 2:
Als ik iets ervaar/meemaak dat ik niet graag heb, zeg ik zelf NEEN
Stap 3:
Als het toch gebeurt, probeer ik eerst om het zelf of met een
vriend op te lossen.
Stap 4:
Blijft het duren, stap ik naar de meester/juf op de speelplaats of in
de klas.
Stap 5:
In het slechtste geval, wanneer ik geen andere mogelijkheid zie,
meld ik het online via een meldpunt. (zie www.olfa.be)
We vinden het als school erg belangrijk om pesten zo snel mogelijk aan te
pakken. Dit stappenplan is hierbij zeker een goede ondersteuning.

Opbrengst sponsorloop
De sponsorloop bracht op beide vestigingen samen de som van 7 000 euro op.
Wij danken iedereen die aanwezig was en/of mee sponsorde. Het was een fijne
en sportieve avond. Hartelijk dank, ook aan het feestcomité, die deze activiteit
mee in goede banen leidde.
Binnenkort zullen we u informeren waarvoor de opbrengst werd gebruikt.

Kinderparlement
Ook dit schooljaar zal het kinderparlement weer een aantal keren per
schooljaar bijeenkomen en dit op beide vestigingen. Er werd voor elke klas van
het vierde, vijfde en zesde leerjaar een vertegenwoordiger gekozen die naar de
vergaderingen komt.
Alle kinderen van de school kunnen ideeën aanbrengen via de ideeënbriefjes.
Hopelijk komen er leuke voorstellen uit de bus die onze school nog leuker en
fijner maakt! U kan voor foto’s en verwezenlijkingen van het kinderparlement
een kijkje nemen op onze website www.olfa.be.

Fotograaf
De fotograaf kwam op 11 en 12 oktober naar onze school en dan mochten de
kinderen weer piekfijn uitgedost op de foto, zowel met de klas als individueel.
Binnenkort zal u bericht krijgen i.v.m. (na)bestellingen.

Data afscheidsrecepties zesde leerjaar
We wensen de ouders van het zesde leerjaar tijdig op de hoogte te stellen van
data van de afscheidsreceptie. Voor de ouders en leerlingen van het zesde
leerjaar op de vestiging Pieter van Maldereplein zal dit doorgaan op dinsdag
25 juni 2019 om 18 uur.
De afscheidsreceptie voor de ouders en de leerlingen van het zesde leerjaar
vestiging Ing. Haesaertslaan gaat door op donderdag 27 juni 2019 om 19u30.
Meer info volgt later.

Stappenplan luizen
In verschillende leerjaren zijn weer luizen gesignaleerd. Dit stappenplan
hanteren we als school als er luizen zijn in de klas.
• Begin september werd een informatieve folder meegegeven om luizen te
herkennen, te ontdekken, te bestrijden en te voorkomen, met uitleg over
de nat-kam methode, gebruik van de stickers.
• Ook dit schooljaar krijgt elk kind weer een luizenzak
waarin hij/zij handschoenen, sjaal en muts
verzamelt. Deze hangt aan hun kapstok.
• Leerkrachten kijken toe dat gemeenschappelijk
gebruik van haarborstels, kammen, mutsen, sjaals,
fietshelmen … vermeden wordt.
Bij besmetting:
• sticker wordt in de schoolagenda gekleefd. U volgt
de procedure zoals beschreven in de folder.
• Luizenzak wordt door klasleerkracht meegegeven om te laten wassen.
Bij hardnekkig probleem:
• U krijgt een brief mee en moet het strookje terug bezorgen op school;
• CLB wordt ingeschakeld indien de brieven geen positief resultaat geven.
U kan ook het filmpje van de natkammethode bekijken op
www.klasse.be/3517/luizen-uitroeien-in-8-stappen

Fietshelm
Net zoals op de verkeersdag van 21 september en op andere
uitstappen met de fiets willen we dat onze leerlingen een
fietshelm dragen. Dit is voor hun eigen veiligheid.
Op dit moment is de helm geen verplichting, maar we willen het
dragen van een fietshelm bij fietsuitstappen blijven promoten.
Omdat een fietshelm persoonlijk moet aangepast zijn aan het
hoofd van elk kind - anders is dit onveilig - kan de school zelf hier
niet in voorzien.

Verkeersdag
Onze leerlingen hebben genoten van deze dag. Op vrijdag 21 september
mochten onze leerlingen zich uitleven op straat. Onder leiding van de
leerkracht
lichamelijke
opvoeding oefenden
ze
hun fietsvaardigheid.
Hartelijk dank ook
aan de ouders die de
leerlingen van het
zesde leerjaar mee
hebben begeleid op
hun fietstocht.
Ook dank aan Peter
Witters om een les uit
te
werken rond de dode
hoek voor het vijfde
en
het zesde leerjaar. Het was zeer leerrijk.
U kan de foto’s van deze dag bewonderen op de website.
Op de vestiging Pieter van Maldereplein wordt er nog eens extra aandacht
gevraagd voor
volgende zaken:
-Gelieve alleen te parkeren in de voorziene vakken en niet voor de opritten van
onze buurtbewoners.
-Graag herinneren we u aan de zone 30 in onze schoolomgeving.
-Gelieve niet te parkeren op de kiss & ride zone.
Bemerking: de schoolbus mag hier wel stationeren.
Hartelijk dank voor jullie medewerking! Samen gaan we voor een veilige
schoolomgeving!

Fluo zie je zo
Zoals u wellicht al gelezen hebt, is het dragen van
het fluohesje vanaf maandag 15 oktober verplicht.
Wij hebben in het verleden altijd via sponsoring
onze leerlingen een hesje kunnen meegeven. Dit
hesje krijgt elke leerling gedurende de donkere
periode in bruikleen. De klas en het klasnummer
staan er met een textielstift op geschreven. Het is
de bedoeling dat nadien het hesje gewassen wordt
teruggegeven aan de titularis. Zo kunnen wij er als
school vele jaren gebruik van maken.
Indien uw zoon of dochter het hesje verliest of stuk maakt, zien we ons
genoodzaakt dit via de schoolrekening aan te rekenen ( € 3 / st. )

Scholenveldloop 26 september
Een heel aantal leerlingen liepen de traditionele
scholenveldloop in
Fort V.
Proficiat aan alle deelnemers!

Rapport en eerste individueel oudercontact
Op vrijdag 19 oktober krijgt uw zoon of dochter het eerste rapport mee naar
huis. Op dinsdag 23 oktober of woensdag 24 oktober wordt u uitgenodigd op
het eerste individueel oudercontact. De brief hierover werd reeds
meegegeven. De klasleerkracht zal u op de hoogte brengen van het juiste uur.

Advent 2018
De advent start op zondag
2 december. Advent betekent niet
zomaar wachten tot het Kerstmis is.
Het is geen kiekeboespel: even je
handen voor je ogen houden. Nu is
Jezus er niet … en op 25 december is
Hij daar ineens!
Advent is uitkijken naar kerst, vier
weken wachten op licht.
Vier
kaarsen, één voor één, verdrijven de
donkere nacht. Advent is uitkijken naar kerst, de geboorte van een kind,
kwetsbaar en weerloos.
Advent is oefentijd, vier weken om bewust te bouwen aan een wereld van
gerechtigheid en vrede.
In onze klassen wordt zeker aandacht besteed aan de adventsperiode met een
adventsviering op beide vestigingen.
GEEN NABEWAKING!
Op vrijdag 21 december ’18 is er geen nabewaking. Alle leerlingen, in beide
vestigingen, worden om 16 uur opgehaald door de Speelclub.

De Sint op school
Ook dit jaar brengt de Sint samen met z’n zwarte pieten een
bezoekje op onze school. Op woensdagvoormiddag 5 december
komt hij naar de vestiging Ingenieur Haesaertslaan. Op
donderdag 6 december brengt hij ’s voormiddags een bezoek op
het Pieter van Maldereplein. Foto’s van het hoog bezoek zullen te bewonderen
zijn op de schoolsite.

Herfstwandelingen I. Haesaertslaan
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we met de hele school op herfstwandeling op
vrijdag 26 oktober.
Het eerste leerjaar gaat naar het Nachtegaelenpark;
het derde leerjaar wandelt naar Mariënborg;
het vierde leerjaar wandelt naar Kattenbroek;
het vijfde leerjaar fietst naar De Schorre;
het zesde leerjaar wandelt in de bossen van Malle.
Het tweede leerjaar ging op wandeling op 17 oktober naar ’t Forum. Zij gaan
zwemmen op vrijdag 26 oktober.

Nieuwjaarsbrieven
Alle leerlingen knutselen de nieuwjaarsbrief voor de ouders zelf,
die hoeft u dus niet te bestellen!
Voor grootouders, peter, meter, … kan u nieuwjaarsbrieven bestellen. De prijs
voor een nieuwjaarsbrief bedraagt € 0,75 en de betaling gebeurt via de schoolrekening.
U ontvangt een papieren versie van het bestelstrookje.
Gelieve het strookje aan klasleerkracht af te geven, ten laatste op donderdag 8
november 2018.

Zoekertje
Voor de nabewaking zijn wij op zoek naar spelletjes, stripboeken,
bouwblokken, autootjes, DVD’s (geen video’s!) …
Indien u thuis grote opruim mocht houden en u heeft één van deze artikels
niet meer nodig dan mag u deze steeds afgeven op het schoolsecretariaat.
Alvast bedankt!

Kalender van 22 oktober ’18 tot en met 6 januari ‘19
De kalender kan u ook steeds raadplegen op www.olfa.be
22 okt
23 okt

24 okt
25 okt
26 okt

4ABCD naar het gemeentehuis
2A en 5A zwemmen
6A naar het Ecohuis
2ABCD bezoeken de markt
3BCD en 5BC bib
Individuele oudercontacten
4BCD zwemmen
Individuele oudercontacten
2C en 2D bioklas
1BCD 3BCD 4BCD 5BC en 6BC op
herfstwandeling
2BCD zwemmen
Herfstvakantie van 29 oktober t.e.m. 4 november ‘18

5 nov
6 nov
7 nov
8 nov
9 nov
12 nov
13 nov
14 nov
15 nov
16 nov
19 nov
20 nov

21 nov
23 nov

1A en 6A zwemmen
3BCD en 5BC bib
5BC zwemmen
5A naar het MAS
4BC en 6BC bib
2BCD zwemmen
2A en 3A zwemmen
groeirapport 2
5B naar het MAS
6BC zwemmen
2BCD en 4D bib
1ABCD naar toneel in Mortsel
2BCD zwemmen
6B naar Urania
1A en 4A zwemmen
6C naar Urania
5C naar MAS
3BCD en 5BC bib
3BCD zwemmen
kinderparlement IH
1BCD zwemmen

26 nov
27 nov

28 nov
29 nov
30 nov
3 dec

4 dec

5 dec
6 dec

7 dec
10 dec

12 dec
13 dec
14 dec
17 dec
18 dec
19 dec
21 dec

2A en 5A zwemmen
2BC naar Huis Hellemans
1ABCD naar speelgoedmuseum
2AD naar Huis Hellemans
kinderparlement PvM
4BCD zwemmen
5ABC vaccinaties
1BCD zwemmen
6A naar bioklas
1A en 3A zwemmen
4AB naar Huis Hellemans
5A bioklas
adventsvieringen IH
4CD naar Huis Hellemans
5B bioklas
3BCD en 5BC bib
Sint op bezoek in IH
6BC zwemmen
Sint op bezoek op PvM
4BC en 6BC naar bib
5C bioklas
2BCD zwemmen
1A en 6A zwemmen
6C bioklas
groeirapport 3
5BC zwemmen
6B bioklas
2BCD 4D bib
1BCD zwemmen
winterwonderwandeling
1ABCD Kronkeldiedoe
2A en 4A zwemmen
3BCD en 5BC zwemmen
3BCD zwemmen
2BCD zwemmen
rapport 2
Geen nabewaking. De leerlingen worden opgehaald door de
speelclub om 16 uur.

Kerstvakantie van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6
januari 2019

Woordje van de Ouderraad
Begin september zijn onze kinderen met goede moed en vol enthousiasme aan
het nieuwe schooljaar begonnen.
Nu kijken we al uit naar de herfstvakantie om eventjes de boog te ontspannen
en te genieten van het mooie herfstweer.
De werkgroepen binnen de school draaien ondertussen op volle toeren.
Er was de 1-september-koffie en de sponsorloop waar de hulp van de
werkgroep “Feest” meer dan welkom was.
De volgende uitdaging voor de werkgroep is om van de
“winterwonderwandeling” op 14 december in Fort V opnieuw een succesvolle
activiteit te maken.
Ook de werkgroep “Verkeer” zit niet stil. Denk maar aan de fluo-actie die sinds
15 oktober terug gestart is.
Sta even stil bij de sensibiliseringsacties rond de verkeersveiligheid rond onze
scholen.
Beide werkgroepen staan mee in voor de praktische invulling van verkeer- en
feestactiviteiten.
Om alle activiteiten in goede banen te leiden, doen we elk jaar opnieuw een
oproep voor nieuwe leden.
Voelt u zich geroepen om één of beide werkgroepen te vervoegen, stuur ons
alvast een mailtje via ouderrraad@olfa.be en we verwelkomen u graag.
Wie een handje wil toesteken op één van de activiteiten, kan ons contacteren
via helpendehanden@olfa.be.
Wij kijken er naar uit om heel veel wandelaars te mogen verwelkomen op 14
december in het Fort !!!
Johan Gernay
voorzitter ouderraad

