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Fijne kerstdagen 
 

samen met 

elkaar 

 

Daarna een gelukkig en stralend 

Nieuw jaar 

 

 
Warme nieuwjaarswensen voor een fantastisch 2020 van het 

voltallige team van Olfa ’t Plein. 
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Oudercafé 

We zetten het nieuwe jaar alvast in met een fijne activiteit! 
Hebt u zin om op een ongedwongen, fijne manier contact te leggen met andere 

ouders van de school? Leert u de leerkrachten graag beter kennen? 
Dit kan, bij ons op school, op donderdag 30 januari vanaf 20u00. 

We voorzien een drankje, een knabbeltje, een muziekje op de achtergrond, … 
Het belooft een gezellige avond te worden! 

U komt ook?! 

 

 Nieuws vanuit ‘Ouders van ’t Plein’ 
Onze ouderwerking ‘Ouders van ’t Plein’ heeft vanaf nu een persoonlijk 

mailadres: ouderwerking@olfatplein.be 

Neemt u graag contact op met één van de voorzitters, Karen De Paepe of  
Mark Fissers? Stuur hen dan gerust een mailtje via deze weg.  

Ondertussen richtte de ouderwerkgroep ook een Facebookpagina op.  
Deze heeft als doel reclame te maken voor evenementen op school. Deze 

pagina wordt beheerd door een ouder van onze ouderwerking.  
Neem gerust een kijkje en maak jezelf lid! 

 

 

 

 

http://www.olfatplein.be/
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Inschrijvingen: digitaal aanmelden 
 
Nieuwe leerlingen zullen dit jaar opnieuw moeten aanmelden via een digitaal 
aanmeldingssysteem. 
• De aanmeldingen voor nieuwe leerlingen starten op 2 maart 2020 en 

eindigen op 31 maart 2020. 
• Eind april 2020 krijg je dan een 'ticket voor inschrijving', waarmee je 

vanaf 4 mei 2020 tot 26 mei 2020 kan inschrijven in de toegewezen 
school. 

• De vrije inschrijvingen starten op 29 mei 2020. 
 
Broers en / of zussen van leerlingen die al school lopen op onze school 
blijven in het nieuwe systeem genieten van een voorrangsperiode tot 
inschrijven binnen onze school.  
De school contacteert je hierover binnenkort. 
 
Nu we een basisschool zijn, hoeven onze kleuters van de derde kleuterklas 
niet meer ingeschreven te worden voor het eerste leerjaar. Hun 
inschrijving loopt automatisch door.  

 
Mailverkeer/brieven 

Om ons steentje te kunnen bijdragen aan het milieu, hebben wij op onze school 
de volgende afspraken i.v.m. mails en/of brieven: 

Er wordt enkel nog een brief meegegeven wanneer hier een invulstrookje 
aanhangt.  

 
Alle andere communicatie gebeurt via mail. 

Indien u geen mails zou aankrijgen, stuur dan zelf even een berichtje naar 
secretariaat@olfatplein.be 

dan wordt uw mailadres zeker toegevoegd. 

http://www.olfatplein.be/
mailto:secretariaat@olfatplein.be
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Ballen kiwi-actie 

Dankjewel aan iedereen die mee kiwistickers spaarde! 

 
Ondertussen is onze poster helemaal volgeraakt! 

Eind januari zullen we 20 splinternieuwe ballen ontvangen waar onze kinderen 
naar hartenlust mee kunnen spelen. 

  

 

 

Website 
Onze schoolwebsite www.olfatplein.be staat online!  

U zal merken dat we hier en daar nog aanpassingen aan het doen zijn.  
U kan op onze website zowel praktische info als foto’s terugvinden. 
Er staat ook een handig overzicht van toekomstige activiteiten op.  

Kom regelmatig eens een kijkje nemen! 

 
 
 

http://www.olfatplein.be/
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Zien en gezien worden 

 

In het kader van de verkeersveiligheid is 

een goede fietsverlichting noodzakelijk. 

Wat zegt de wet? 

‘Lichten moeten ’s nachts en bij een 

zichtbaarheid van minder dan 200m 

gebruikt worden. Ze moeten goed 

functioneren. Vaste lichten of 

knipperlichten zijn toegelaten. Ze mogen 

zowel aan fiets als aan fietser (kledij, rugzak,…) vastgemaakt worden, zolang ze 

maar zichtbaar zijn: 

- vooraan: een wit of geel licht 

- achteraan: een rood licht (moet van op minstens 100m zichtbaar zijn).’ 

 

We zijn heel blij te zien dat het fluohesje door de meeste leerlingen in onze 

school al heel consequent wordt gedragen. We gaan voor maximale 

zichtbaarheid tijdens deze donkere periode! Iedereen blijft dagelijks het hesje 

dragen, tot aan de krokusvakantie. Bedankt voor de medewerking!  

 
 

http://www.olfatplein.be/
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           De sint op school 
 

Ook dit jaar was er weer hoog bezoek op onze school: Sinterklaas, samen 

met de zwarte pieten. Het was een hele fijne dag! 

Foto’s van het hoog bezoek vindt u op onze schoolsite www.olfatplein.be 
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Rapport en individuele oudercontacten 

 
 

Op vrijdag 20 december krijgen de kinderen van de lagere school hun tweede 
rapport mee naar huis.  

Het volgende individuele oudercontact zal doorgaan op 10 of 11 maart 2020 
voor zowel de kleuter- als lagere school. De uitnodiging hiervoor zal u in 

februari ontvangen. 

 
Nieuwtjes 

 
We nemen dit schooljaar weer deel aan de dikketruiendag. Dit initiatief kwam 

uit ons kinderparlement. We vinden het als school heel fijn om mee te doen 
aan dergelijke initiatieven. Deze zal doorgaan op dinsdag 11 februari.  

Dikkere kleren en  trui warm aanbevolen! 
 

Ook aan de pyjamadag zullen we weer deelnemen dit schooljaar.  
We laten deze samenvallen met de pyjamadag van ‘Bednet’ op  

vrijdag 13 maart 2020. Kies alvast jullie mooiste pyjama uit! 
 

Onze juffen en meesters zullen deze dagen ook een beetje toelichten in de klas. 
Op deze manier wordt voor de kinderen ook duidelijk wat de betekenis van 

deze dagen is en wat de achterliggende boodschap is. 
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Woordje vanuit de ouders van  

’t Plein 
 

Binnenkort is het Kerstmis, een gezellige tijd om samen door te brengen met 
familie en vrienden. 

En om deze fijne kerstperiode goed in te zetten organiseert de school, samen 
met de ouderwerking "Ouders van 't Plein", op vrijdag 20 december een 

kerstmarkt op onze school.  
 

Jullie zijn allemaal van harte welkom voor een hapje & drankje en om plezier te 
maken bij allerlei leuke activiteiten! 

Pssst, vergeet zeker ook niet om een wenssterretje te hangen in onze mooie 
kerstboom. 

 
Weet ook dat een deel van de opbrengst zal worden geschonken aan een goed 

doel van "De Warmste Week / Music For Life". 
 

Verder kunnen we u vertellen dat op de laatste bijeenkomst van onze 
ouderwerking er o.a. is beslist om een eigen e-mail adres aan te maken. 

Wenst u meer info over bv. één van onze evenementen, de werking van onze 
"Ouders van 't Plein" of heeft u ergens anders vragen over? 

ouderwerking@olfatplein.be 
 
 

Ook willen we u informeren dat onze werkgroepen volop in de weer zijn met 
bv. het organiseren van een eerste oudercafé op donderdag 30 januari en het 

eetfestijn. Hopelijk zien we mekaar daar voor een leuke babbel over niet-
schoolse activiteiten ;o) 

 
Mogen zowel Karen als ikzelf u alvast het volgende wensen: een deugddoende 

kerstvakantie, een vrolijk kerstfeest en een spetterend 2020! 
 

Warme groetjes, Mark Fissers 

http://www.olfatplein.be/
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Kalender januari 
6 jan   Welkom aan de nieuwe kleuters en hun ouders! 

   Laurens, Ondine en Maxime 

13 jan   5A + 6A zwemmen 

14 jan   3 KK Technopolis on tours 

16 jan   1A – 2A – 3A – 4A Technopolis on tours  

   Kinderparlement 

   19u30 infoavond Olfa-scholen voor nieuwe kleuterouders 
   (Olfa 3-Eiken) 

17 jan   3A – 4A Fillharmonie 

   5A – 6A Technopolis on tours 

20 jan   5A Studio Globo 

21 jan   1KK jobland 

23 jan   2A bioklas 

24 jan   5A American Games 

27 jan   Fluodag 

   3A + 4A zwemmen  

28 jan   instapklas jobland 

30 jan   oudercafé om 20u00 

   1A bib 

 

http://www.olfatplein.be/
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Kalender februari 
3 feb   Facultatieve verlofdag 

4 feb   Welkom aan de nieuwe kleuters en hun ouders! 

   Charlie, Lowick en Arthur 

6 feb   3A Technopolis 

9 feb   kleutertoneel 

10 feb  19u30 infoavond Olfa-scholen voor nieuwe kleuterouders 
   (Olfa ’ t Plein) 

   5A + 6A zwemmen 

11 feb  Dikketruiendag 
 Kleutersportdag in de Willecom 
 Open verkeersvergadering 16u00 (Olfa Elsdonk) 
 Schoolraad 20u00 (Olfa ’t Plein) 

15 feb  Kijkdag op onze school voor nieuwe kleuters (10u-12u) 

17 feb  Vergadering ‘Ouders van ’t Plein 

18 feb  Grootouderfeest instapklas + 1KK 

   1A Huis Hellemans 

   2A Huis Hellemans 

20 feb  2A megaspelenpaleis 

21 feb  Laatste dag fluohesje 

22 feb-1 ma  krokusvakantie 
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Kalender maart 

2 maart   Welkom aan nieuwe kleuter Anaïs en haar ouders!  

6 maart   rapport 3 

    Eetfestijn 

9 maart   5A + 6A zwemmen 

10 maart   oudercontacten 
    5A bib 

11 maart   oudercontacten 

12 maart   1KK bioklas 

13 maart   2A oorcollege 

    pyjamadag 

16 maart   Instapklas toneel 

17 maart   3A en 6A Huis Hellemans 

18 maart   Ped. studiedag: lln vrijaf 

20 maart   1A Urania 

23 maart   1KK toneel 

    3A + 4A zwemmen 

24 maart   1KK medisch onderzoek 

26 ma art   Kinderparlement 

    2A Fillharmonie 

27 maart   3KK Zoo 

    Bezoek blindegeleidehond (n.a.v. dopjesactie) 

31 maart   1KK medisch onderzoek 

http://www.olfatplein.be/

