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Beste wensen voor 2022!
Jaarthema: “Door een roze bril”
Onze roze bril aan het werk:
● We blijven doen wat we kunnen om voor elke afwezige
leerkracht vervanging te voorzien. De klaswerking is
onze prioriteit!
● Wij zijn zeer blij dat jullie zo begripvol en flexibel zijn in
deze moeilijke periode! Samen staan we sterk!
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Nieuws
Questi voor ouders: oudercontacten digitaal plannen!
Binnenkort zal u een bericht krijgen op Questi voor het oudercontact. U zal zelf een
moment kunnen kiezen voor het oudercontact van uw kind, via de app of website van
Questi. We zullen u op voorhand nog verwittigen vanaf wanneer u kan inschrijven. U
hoeft nu dus nog niets te doen.
Hoe gaat dit in zijn werk?
1. U ontvangt een melding dat u een moment kan
kiezen.

2. U vindt de melding via het belletje (gele pijl) rechts
bovenaan in de Questi.
3. Klik op deze melding (groen pijl). Dan komt u
meteen op “oudercontacten”.
U kan “oudercontacten” ook vinden via de
menuknop (rode pijl) links bovenaan. U moet in
het menu naar beneden scrollen.
4. Bent u bij “oudercontacten”? Dan ziet u dit:
● Bovenaan ziet u voor welk kind u nu een oudercontact kan
kiezen.
● Bij de roze pijl klikt u om een moment te kiezen.
○ U kan nu een moment aanduiden dat voor u past.
○ U kan na uw keuze ook nog een opmerking
meegeven. Wil u graag ook een zorgleerkracht, de
leerkracht bewegingsopvoeding of de
zorgcoördinator spreken? Gelieve het dan via de
opmerking door te geven.
● Bij de blauwe pijl kan u uw andere kinderen aanklikken om
ook voor hen een oudercontact te plannen.
5. U noteert uw afspraak in uw eigen agenda. De leerkracht zal u dan
verwachten.
6. Wil u nog een wijziging doorvoeren? Dat kan u zelf. Dit kan slechts
tot en met vrijdag vóór het oudercontact. Daarna kan dit enkel in
overleg met de leerkracht.

Heeft u nog hulp nodig, vragen, suggesties?
(liesann.vanmol@olvp.be )

Neem dan contact op met juf Liesann

Coronanieuws
Wij blijven onze uiterste best doen om de klaswerking zo veel mogelijk te
laten doorgaan. Al onze leerkrachten worden maximaal ingezet.
Alle leerlingen van de lagere school moeten verplicht een mondmasker dragen
op school. Mogen wij nogmaals vragen minstens 1 reserve-mondmasker mee
te geven. Dit mag in een enveloppe, een doosje of een zakje in de boekentas.
De quarantaineregels werden aangepast:
● Heeft uw kind symptomen? Hou het thuis en laat het testen (zelftest of
pcr).
● Is uw kind positief getest? Het kind moet in isolatie voor 7 dagen vanaf de eerste symptomen.
Contacteer de school. Indien mogelijk starten wij online les op.
● Bent uzelf of een huisgenoot positief, maar het kind vertoont geen symptomen en test
negatief op een zelftest? Dan mag uw kind naar school. Gelieve er dan zeker voor te zorgen
dat uw kind van de lagere school dan voldoende mondmaskers bij heeft. Wees wel extra alert
voor symptomen bij uw kind.
Weet u niet goed of u zichzelf of uw kind moet laten testen? Of wil u het resultaat weten? Neem dan
zeker een kijkje op deze website: mijncoronatest.be .
Inschrijvingen van broers en zussen
Heeft u een kindje dat geboren is in 2020? Wees er dan snel bij om uw kind
in te schrijven! De voorrangsperiode voor de broers en zussen loopt nog tot
4 februari. Daarna heeft u geen voorrang meer en worden de inschrijvingen
opengesteld voor iedereen.
Fijn dat jij ook op tijd bent!
We merken dat na de lange vakantie het niet gemakkelijk was om weer in het
schoolritme te komen. Toch vragen we u om wat extra moeite te doen om uw
kind op tijd op school af te zetten. Om 8u25 gaat de bel en start de schooldag.
Gelieve dus vóór 8u25 uw kind aan de poort af te zetten. Het is voor de
kinderen ook leuker dat ze met hun klasgenootjes mee naar de klas kunnen
gaan.

Poëzieweek
Op 27 januari ging de poëzieweek van
start. In het thema natuur gaan onze
leerlingen dus zeker ook buiten poëzie
beleven. In de gezonde buitenlucht
rijmen en dichten, woorden puzzelen
tot een gedicht en dan genieten van
die mooie woorden.

Vastenactie: speelgoedmarkt
De laatste week voor de paasvakantie houden wij traditioneel
een vastenactie. Onze leerlingen zamelen dan geld in voor
een goed doel. Dit schooljaar houden onze klassen een
speelgoedmarkt. Dus heeft u thuis speelgoed of kinderboeken
in goede staat? Speelgoed dat nog een rondje mee kan?
Boeken die nog gelezen kunnen worden door andere
kinderen? Hou deze dan nog even bij. Over enkele weken
zullen we een oproep plaatsen om de spullen in te zamelen.
Vacature!
Onze school zoekt nog steeds een interimleerkracht in het 3e leerjaar en dit voor een ⅘ opdracht
(kleiner of groter volume bespreekbaar) tot februari (met kans op verlenging). 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
Spelen is bewegen en leren. Daarom is het belangrijk dat uw kind
voldoende beweegkansen krijgt doorheen de dag. Hoe kan je uw kind
bewegend naar school brengen?
● Laat uw kind zijn/haar boekentas zelf dragen
● Kom te voet of met de fiets naar school.
Ook buitenspelen biedt heel veel bewegingskansen voor uw kind. Ook in
de winter kan je samen buiten spelen. Kleed je kind warm aan met een
muts, sjaal en handschoenen en ga naar buiten. Ga samen op zoek naar
kriebeldiertjes, laat uw kind met een bal spelen, …
Of wat dacht je van een bewegingsfilmpje?!
Beweeg je graag even samen met je kind? Maak dan even tijd vrij voor het avondeten en beweeg
samen! Deze maand kan je samen sporten met K3 via de onderstaande link:
https://youtu.be/QmHOe-SLLuM
Veel beweegplezier!
Sportieve groetjes,
Het bewegingsteam

Familienieuws
We verwelkomen
Valza, een dochter voor Elkmena Rama (poetspersoneel)
Aylin, een zusje voor Tuana Köse (L5C)
We nemen afscheid van
Mireille De Groote, grootmoeder van Tibe De Vreese (L6A)

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
Februari
Di 1

L5: leeruitstap Brugge

(geannuleerd)

Vr 4

Einde voorrangsperiode inschrijvingen broers en zussen

Ma 7

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

wo 9

Infoavond “naar het secundair” (CLB, digitaal)

Ma 14

K3: Bezoek aan de Bib

Di 15

L2: Bezoek aan de Bib
KS: oudercontact (digitaal)

Wo 16

L5-L6: MOEV: Badminton (geannuleerd)

Do 17

KS: oudercontact (digitaal)

Ma 21

L4: Bezoek aan de Bib

Di 22 - Do 24

LS: oudercontact (digitaal)

Vr 25

Rapport 3

Ma 28

Start krokusvakantie

Maart
Zo 6

Einde krokusvakantie

Ma 7

Start inschrijvingen via centraal aanmeldingsregister

Di 15

16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Di 22

L1B: medisch schooltoezicht

Di 29

L1B: medisch schooltoezicht
L6: oudercontact

Do 31

L6: oudercontact

