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Fijne kerstdagen!
Jaarthema: “Door een roze bril”
Een moeilijke periode tóch maar door een roze bril bekeken … :
● Het aantal besmettingen van leerlingen en leerkrachten
valt eigenlijk heel goed mee! Slechts 45 personen op de
hele school testten sinds september positief. Dat is
slechts 7%!
● Slechts 5 klassen van de 27 hebben de deur een weekje
moeten dichtdoen. Dat is minder dan 20%!
● We hebben goed gepuzzeld en de leerkrachten zijn heel
flexibel geweest. Zo kon de school open blijven!
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Nieuws
Coronanieuws
Sinds woensdag 8 december dragen alle kinderen van de lagere school een
mondmasker. Dank je wel om deze maatregel zo goed op te volgen!
Mogen wij vragen minstens 1 reserve-mondmasker mee te geven. Dit mag in
een enveloppe, een doosje of een zakje in de boekentas.
Weet je niet goed of je je moet laten testen? Of wil je het resultaat weten?
Neem dan zeker een kijkje op deze website: mijncoronatest.be .

Questi voor ouders
Hopelijk bent u intussen al vertrouwd met ons online communicatieplatform voor
ouders! Deze week waren er jammer genoeg enkele problemen, maar we merken dat
jullie regelmatig gebruik maken van Questi om de leerkracht te contacteren.
Onze leerkrachten vinden dit heel fijn, maar hou er rekening mee dat de leerkracht
uw berichten niet altijd onmiddellijk kan lezen. En uiteraard kan u de leerkracht ook
altijd nog aanspreken op het einde van de schooldag.
We geven u ook graag nog een tip mee!
Wil u zelf een bericht sturen naar een leerkracht? Zet dit dan niet in een gesprek dat de
leerkracht heeft opgestart. Maak een nieuw gesprek aan.
Hoe doe je dat?
● Onderaan in de app kan u volgend balkje zien:
● Klik op de + om een nieuw gesprek te starten.
● U kiest de ontvanger en een onderwerp (titel) voor het gesprek.
● Pas daarna kan u uw vraag of mededeling typen en versturen.
Heeft u nog hulp nodig, vragen, suggesties?
(liesann.vanmol@olvp.be )

Neem dan contact op met juf Liesann

Start inschrijvingen van broers en zussen
Heeft u een kindje dat geboren is in 2020? Dan kan u vanaf dinsdag 11
januari uw kindje inschrijven. Dan start namelijk de voorrangsperiode voor
de broers en zussen. Zorg dat u uw kindje zeker inschrijft vóór 4 februari.
Daarna heeft u geen voorrang meer en worden de inschrijvingen
opengesteld voor iedereen.

Juf Veerle op pensioen!
Op donderdag 16 december zwaaiden we met zijn allen juf Veerle
uit. Onze enthousiaste turnjuf van de kleuterschool mag nu
genieten van haar welverdiende pensioen. Zij heeft jarenlang
onze school verwend met haar talrijke initiatieven en geweldige
turnlessen. Alle kinderen en alle collega’s gaan haar heel hard
missen, maar wensen haar ook heel veel plezier en geluk! Want
nu mag zij al dat enthousiasme gebruiken om te genieten van
haar kleinkinderen. Wij prijzen ons heel gelukkig dat zij ook na
haar pensioen betrokken wil blijven bij de school en ons nog zal
verwennen met haar decoratietalent. Want ja, die mooi versierde
inkomhal, dat is ook één van haar vele talenten!
Dank je wel juf Veerle! Je was SUPER MEGA TOPPIE!
VOI.CE, de app van de onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie ontwikkelde een app. Er werd ons
gevraagd om het onderstaande bericht met u, ouders, te delen.
Kent u de onderwijsinspectie? Misschien niet of zijn we voor u slechts een vage onderwijspartner.
Daar willen we verandering in brengen met onze gloednieuwe app VOI.CE (Vlaamse
Onderwijsinspectie - Contribute to Education). Met deze app kunt u als ouder uw stem laten horen,
ons vertellen over de school van uw kinderen, uw mening geven over wat u belangrijk vindt in het
Vlaamse onderwijs… Zet met onderstaande QR-code de app op uw slimme telefoon en u bent
helemaal klaar om vragen te beantwoorden over de kwaliteit van onderwijs en de school van uw
kinderen. Vertel het ons, want wij willen ook weten hoe u over de kwaliteit van onderwijs denkt. Bent
u ook nieuwsgierig naar de mening van de andere ouders, van leerlingen, van leraren, van…? Dan
bent u aan het goede adres met VOI.CE. We vertellen u daar meer over via de nieuwsberichten in de
app. De onderwijsinspectie dankt u alvast voor uw interesse!

Vacature!
Onze school zoekt nog steeds een interimleerkracht in het 3e leerjaar en dit voor een ⅘ opdracht
(kleiner of groter volume bespreekbaar) tot eind december. Ken je iemand die mogelijk in
aanmerking komt, die houdt van een uitdaging, … ? Laat hem/haar contact opnemen met directeur
Jan Daems (jan.daems@olvp.be) voor de volledige taakomschrijving.

Bewegingstip van de maand
Buitenspelen? In de kou? Ja! Buiten spelen kan altijd!
Als het wat kouder is, doe je je kind een muts, handschoenen en een dikke jas aan. Maar laat je
kinderen niet de hele tijd binnen zitten. De frisse buitenlucht is gezond! Een fietstocht, een
wandeling, of gaan spelen op een speelpleintje of grasveld,... Dat prikkelt de zintuigen en de fantasie.
En de beweging is gezond. Op school krijgen de kinderen voldoende speel- en beweegtijd. Omdat
bewegen belangrijk is om goed te kunnen ontwikkelen. U kan dus ook thuis momenten plannen om
even buiten wat te gaan bewegen, net zoals wij dat op school doen!
Ga dus maar samen rennen, verstoppertje spelen, of wie weet… sneeuwballen gooien! Geniet ervan
om samen met je kind te ravotten in de buitenlucht!
Wie weet kan je deze bingo wel afvinken!

Familienieuws
We verwelkomen:
Emiel, een kleinzoon voor Tina Verheyden (vroegere bewegingsleerkracht LS)

Belangrijke data
Ter info: Onze agenda kan u steeds via de website raadplegen en toevoegen aan uw eigen Google
agenda.
Alle geplande uitstappen zijn onder voorbehoud, afhankelijk van de op dat moment geldende
corona-maatregelen.
KS = Kleuterschool
LS = Lagere School
Januari
Za 1

Nieuwjaar

Zo 9

Einde kerstvakantie

Di 11

Start voorrangsperiode inschrijvingen broers en zussen, kinderen van
personeel (geboortejaar 2020)

Ma 17

L2: “Letterbekken” in de bib

Wo 19

Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL

Di 25

L4: alles met de bal

Februari
Di 1

L5: leeruitstap Brugge

Vr 4

Einde voorrangsperiode inschrijvingen broers en zussen

Ma 7

K2 + K3: toneel
16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Do 10

Infoavond “naar het secundair”

Ma 14

K3: Bezoek aan de Bib

Di 15

L2: Bezoek aan de Bib
KS: oudercontact

Wo 16

L5-L6: MOEV: Badminton

Do 17

KS: oudercontact

Ma 21

L4: Bezoek aan de Bib

Di 22 - Do 24

LS: oudercontact

Vr 25

Rapport 3

Ma 28

Start krokusvakantie

