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Post van ’t Plein  
oktober t.e.m. december 2019 

 

Beste kinderen, 
Beste ouders 

Het schooljaar is volop op gang en wat vliegt de tijd!  
Ongelofelijk maar waar, de eerste vakantie staat al voor de deur. 
 
In september hadden we een fijne start met een gezellige babyborrel voor de 
geboorte van onze basisschool. 
 
Ook werden er al hele leuke uitstappen gedaan door verschillende klassen en 
hielden we een heuse verkeersdag. 

Deze week startten we ook weer met het dragen van ons fluohesje. 
Het is toch zo belangrijk om gezien te worden! 
Bedankt aan iedereen om dit plichtbewust, elke dag, te dragen. 

Na de herfstvakantie verwelkomen we weer een nieuw instappertje, Emiel, op 
onze school. Twan, Malya, Lilou van de instapklas en alle juffen en meesters 
van ‘t Plein kijken al uit naar de komst van hun nieuwe vriend!  

 

Fijne herfstvakantie!     

 
 

Anke De Taey 
Directeur Basisschool Olfa ’t Plein 
directie@olfatplein.be 
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Overzicht van de activiteiten in 
samenwerking met de ouders van ’t Plein 

Onze eerste bijeenkomst met ouders van ’t Plein (= ouderwerkgroep) was een 
groot succes! 
We mochten heel veel geëngageerde ouders verwelkomen. 
Deze vruchtbare avond mondde uit in een aantal concrete ideeën die stilletjes 
aan vorm krijgen. Een aantal data kunnen jullie alvast blokkeren in je agenda. 
Verdere communicatie over elk evenement zal u steeds tijdig in uw mailbox 
kunnen vinden. 

Oudercafé 
Alle ouders en ook het hele team van ’t Plein zal binnenkort uitgenodigd 
worden voor het allereerste oudercafé. Een drankje, hapje, gezellig 
babbeltje, … Gewoon op een ongedwongen manier fijn samen-zijn. 
Uitnodiging hiervoor volgt gauw. 
 
Kerstmarkt op vrijdag 20 december van 16u30 tot 19u 
Iedereen welkom op de kerstmarkt van ’t Plein. 
Het belooft heel gezellig te worden met voor elk wat wils. 
Verdere info volgt heel binnenkort!  
 
Eetfestijn (in een nieuw jasje) op vrijdag 6 maart 2020 
Ook dit jaar zullen we onze vingers weer kunnen aflikken! 
 
Schoolfeest op zaterdag 16 mei 2020 
Een traditioneel, gezellig, leuk, en lekker schoolfeest! 

Zomerbal vrijdag 19 juni 2020 
 Dit schooljaar breiden we ons kleuterbal uit naar een zomerbal voor de  
 volledige basisschool van ’t Plein: van instapper t.e.m. het 6de leerjaar. 
     
Het belooft een fijn jaar te worden met leuke activiteiten voor jong en oud! 

 

http://www.olfatplein.be/


VRIJE BASISSCHOOL  
OLFA ’t PLEIN 

Pieter Van Maldereplein 8, 2650 Edegem 
03/449.41.22              WWW.OLFATPLEIN.BE 

     
 

Fluo zie je zo 
 

Vanaf maandag 14 oktober is het dragen van 
het fluohesje verplicht en dit tot aan de 
krokusvakantie. Elke leerling krijgt gedurende de 
donkere periode een fluohesje in bruikleen. De 
klas en het klasnummer staan er met een 
textielstift op geschreven. Bij de kleuters staat 
de naam aan de binnenkant vermeld. Het is de 
bedoeling dat nadien het hesje gewassen wordt 
teruggegeven aan de juf of meester.  
Indien uw zoon of dochter het hesje verliest of 
stuk maakt, zien we ons genoodzaakt dit via de 
schoolrekening aan te rekenen ( € 3 / st. ) 

 
We organiseren dit schooljaar ook een fluodag! Op die dag willen we het 
belang van het dragen van FLUO nog eens op een leuke manier in de kijker 
zetten. Alle kinderen, groot en klein, juffen, meesters, … mogen zo fluo 
mogelijk naar school komen: brillen, hoeden, broeken, rokjes, schoenen, 
haarrekkertjes,…. Laat alle FLUO maar komen! De juiste datum wordt later nog 
meegedeeld.   

 
Griezelfeest 

 
Op vrijdag 25 oktober houden we een griezelfeest op 
school.  
Zoals eerder vermeldt mogen alle kinderen, die dit 
wensen, die dag verkleed naar school komen.   
Het belooft leuk te worden!   
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De sint op school 
 

Ook dit jaar brengt de Sint samen met zijn zwarte pieten een bezoek 
aan onze school. Op vrijdag 6 december mogen we hen verwelkomen! 
U bent van harte welkom dit blijde intrede om 8u45 mee te volgen.  

 
Stappenplan luizen 

 
In verschillende klassen zijn er weer luizen gesignaleerd.  
Daarom willen we onze luizenbeleid hier nogmaals toelichten:               
 
Als u de luizensticker in de schoolagenda of heen-en-weermapje 
van uw zoon of dochter vindt, controleert u best meteen het haar om te zien of 
er sporen van eitjes of luizen te vinden zijn. 
Daarna parafeert u naast de sticker zodat de juf of meester weet dat de nodige 
controle uitgevoerd werd. 

Heel vaak controleren en blijven kammen is de boodschap!  

 
U kan ook het filmpje van de natkammethode bekijken op: 
www.klasse.be/3517/luizen-uitroeien-in-8-stappen 
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Fietshelm 
 
Net zoals op de verkeersdag van 17 oktober en op andere uitstappen met de 
fiets willen we dat onze leerlingen een fietshelm dragen. 
Dit is voor de 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.  
 

 
 
 

 

Kinderparlement 
 
Ook dit schooljaar zal het kinderparlement een aantal keren  
bijeenkomen. 
Er zijn voor elke klas van het vierde, vijfde en zesde leerjaar twee 
vertegenwoordigers gekozen die naar de vergaderingen komen. 
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!  
We houden u op de hoogte van de verwezenlijkingen!  
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Datum afscheidsreceptie zesde leerjaar  
 
We wensen de ouders van het zesde leerjaar tijdig op de hoogte te stellen van 
de datum van de afscheidsreceptie.  
Deze zal doorgaan op donderdag 25 juni om 18u00. 
Een uitnodiging hiervoor volgt later… 
 

Datum afscheidsreceptie 3de kleuterklas  
 
We wensen de ouders van de derde kleuterklas tijdig op de hoogte te stellen 
van de datum van de afscheidsreceptie.  
Deze zal doorgaan op woensdag 24 juni om 10u30. 
Een uitnodiging hiervoor volgt later… 
 
 
 

Scholenveldloop 25 september 
 

Een heel aantal leerlingen 
liepen de traditionele 
scholenveldloop in  
Fort V.  
Proficiat aan alle 
deelnemers!  
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Advent 2019 
De advent start op zondag 1 december.   

Advent betekent niet zomaar wachten tot het Kerstmis is.  
Advent is uitkijken naar kerst, vier weken wachten op licht.  
Vier kaarsen, één voor één, verdrijven de donkere nacht.  

Advent is uitkijken naar 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 besteden we aandacht aan de adventsperiode. 

 

Geen nabewaking! 
 

Op vrijdag 20 december 2019 is er geen nabewaking.  
Alle leerlingen worden om 16 uur opgehaald door de Speelclub. 

 

Vervoerouders 

Dit schooljaar hebben we niet altijd het geluk te kunnen rekenen op de 
gemeentebus. Om onze leerlingen toch regelmatig op uitstap te kunnen laten 
gaan, hopen wij een beetje te kunnen rekenen op jullie als vervoerouders. 
Onze oudere leerlingen proberen we zo veel mogelijk op stap te laten gaan per 
fiets, maar dit is geen optie voor onze jongere leerlingen.  

Wij laten jullie tijdig weten wanneer we jullie hulp hiervoor kunnen gebruiken 
en hopen zo onze leerlingen ook tijdig op de juiste bestemming te krijgen.  
 

http://www.olfatplein.be/
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Woordje vanuit de ouders van ‘t Plein 

Nieuw, nieuw, nieuw, 

Schooljaar 2019-2020 is het schooljaar van de vernieuwingen. 

Nieuwe schoolstructuur, nieuwe directie (voor de kleuterschool) én een nieuwe 
oudervereniging. 

Ik stel mezelf graag kort even voor: Ik ben Karen De Paepe, mama van Lotte en 
Dries Huylebroeck. Samen met Mark Fissers, papa van Noah en Elise, zijn wij de 
voorzitters. We hebben de oudervereniging omgedoopt tot “De ouders van ‘t 
Plein”. 

We hebben in september al met heel wat ouders samen gezeten om de 
activiteiten van dit jaar te bespreken en alle ideeën krijgen stilaan vorm. 

Wie tijdens een (of meer) van de activiteiten wilt komen helpen, is uiteraard 
meer dan welkom. Het is telkens een hele organisatie, dus veel hulp  is 
broodnodig om er telkens een fijn feest van te maken! Hopelijk kunnen we 
daarvoor ook op u rekenen! 

Moest je zin hebben ‘De ouders van ’t Plein’ te komen vervoegen, ben je meer 
dan welkom op ons volgend overleg op maandag 18 november om 20u. 

Tot gauw! 

Karen De Paepe  
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Kalender november 
 

26 okt tot 3 nov  Herfstvakantie 
4 nov    Start nieuwe instappers 
4 nov    Zwemmen voor 5A en 6A 
5 nov    5A vaccinaties op school door CLB  
7 nov    Kinderparlement L4-5-6 
11 nov   Vrijaf 
14 nov   Medisch onderzoek voor 4A op school  
14 nov   Instapklas + 1KK naar bioklas: herfst 
14 nov en 15 nov  Knutselnamiddag kerstmarkt 
18 nov   Zwemmen voor 3A en 4A 
18 nov   Samenkomst ‘Ouders van ’t Plein’ 20 uur 
19 nov   2A bezoek aan Huis Hellemans 
22 nov   4A bezoek gemeentehuis (met de fiets) 
27 nov   2KK naar bioklas: herfst 
 

 

Kalender december 
2dec     Zwemmen voor 5A en 6A  
6 dec    Bezoek van de Sint en zijn Pieten (vm) 
10 dec   1A speelgoedmuseum (hele dag)  
12 dec   6A Bioklas: nestkasten maken (vm) 
                             5A MAS Cool Japan (hele dag) 
13 dec   1A Kronkeldidoe (nm) 
13 dec   5A Bioklas: Sporenplanten (nm) 
16 dec   Zwemmen voor 3A en 4A 
20 dec   rapport 2 
      kerstmarkt van 16u30 tot 19u00 
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