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Einde fluoactie 

De dagen worden merkbaar langer.  
Dit betekent ook het einde van de fluoactie.  
Vanaf na de krokusvakantie zijn de kinderen niet meer verplicht hun fluohesje 
te dragen.  
Graag vragen we u het hesje ten laatste vrijdag 13 maart gewassen aan de juf 
of meester terug te bezorgen. 
Hesjes die niet terugkomen, zullen aangerekend worden aan 3 euro op de 
volgende factuur. 
Bedankt voor uw medewerking! 

 

Opbrengsten van activiteiten en feesten 

 
OLFA ’ t PLEIN leeft!  

Dat is het minste wat je kan zeggen.   
Als jonge, onafhankelijke basisschool voelen we het enthousiasme bij de vele 
initiatieven die we als school ontwikkelen: kerstmarkt, oudercafé, 
koekjesverkoop, binnenkort het eetfestijn, ons schoolfeest en het zomerbal.  
Hiervoor willen we u van harte bedanken!   
Als team hebben we beslist om een deel van de opbrengst van de kerstmarkt te 
schenken aan een goed doel uit onze buurt.   
We kozen voor ‘vzw De Vlinderkens’ uit Edegem. 
Begeleidingscentrum De Vlinderkens is een kleinschalige organisatie binnen de 
bijzondere jeugdzorg. Jongeren die uit een kwetsbare thuissituatie komen, 
vinden bij De Vlinderkens een echte thuis.   
De vzw biedt verschillende hulpverleningsvormen aan. In de leefgroepen is 
plaats voor 11 jongeren (jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar) en 
noodopvang voor enkele 18+ers.  
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Ze begeleiden ook 13 gezinnen aan huis (jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar) 
via een breedsporige contextbegeleiding en tenslotte begeleidt men in De 
Vlinderkens ook jongeren (17 tot 21 jaar) die alleen wensen te wonen.  
Ze zijn de school erg dankbaar voor de donatie, die uiteraard zonder jullie niet 
had kunnen plaatsvinden.  
 

Onze eerste kerstmarkt was een hele gezellige en meer dan geslaagde editie! 
Dit door de inzet van de kinderen, die mooie dingen knutselden en ook 
miniconcertjes organiseerden, ook door de inzet van onze enthousiaste 
leerkrachten én de sterke ploeg ouders die dit evenement mee getrokken 
hebben.  
Door al dit sterke teamwork bracht onze kerstmarkt maar liefst   2843,10 euro 
op! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.olfatplein.be/


VRIJE BASISSCHOOL  
OLFA ’t PLEIN 

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

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Meer foto’s kan u vinden op onze website www.olfatplein.be  

 

 

Ondertussen loopt ook onze koekjesverkoop ten einde.  

Wat een geweldig succes!! 

We willen alle kopers en verkopers van de lotuszakjes heel 

erg bedanken. Ook aan alle mensen die een helpende hand 

waren om alle zakjes te vullen (En het waren er heel wat!): 

Dankjewel! 

De exacte opbrengst hiervan is nog niet bekend, maar we 

houden u zeker op de hoogte! 
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Deze mooie opbrengsten investeren we als school graag als volgt: 

Chromebooks voor onze kinderen van de lagere school. Deze worden in de 

klassen vaak gebruikt en kinderen werken hier graag mee. We leven tenslotte 

in een digitaal tijdperk, waar we kinderen hier vaak mee laten oefenen en 

werken. 

Ook een nieuwe muziekinstallatie met bijhorende boxen en micro zal 

aangekocht worden. Dit wordt vaak gebruikt op school. Denk maar aan de 

kerstmarkt, het schoolfeest, het zomerbal, het dansen op woensdagochtend, … 

Voor onze kleuters zal er geïnvesteerd worden in heel wat nieuwe materialen 

waarvan bouwmaterialen voor de bouwhoek, gezelschapsspelen, boeken, 

spelmateriaal voor de huishoek maar enkele voorbeelden zijn. 

We vinden het als school erg belangrijk dat kinderen voldoende, degelijk, 

aantrekkelijk en afwisselend educatief materiaal ter beschikking krijgen om zich 

zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. 

 

Omdat spelen in een basisschool sowieso van groot 

belang is willen we ook graag investeren in grote 

speelblokken voor op de speelplaats, waar kinderen naar 

hartenlust mee kunnen bouwen en spelen.  
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Ook onze turnleerkrachten gaan graag aan de slag 

met nog extra uitdagende nieuwe materialen om 

tijdens de turnles te kunnen aanbieden. Enkele 

voorbeelden hiervan zijn frisbees, een parachute, 

doelhandschoen, … 

 

 

Verder zal het resterende bedrag gespaard worden.  

We hopen dit bedrag in de toekomst nog verder aan te kunnen 

vullen en onze speelplaats te kunnen pimpen. 

 

We kunnen niet genoeg DANKJEWEL zeggen aan jullie, ouders, voor jullie gulle 

sponsoring. Wij zorgen ervoor dat deze centjes onze kinderen en school ten 

goede komen! 

 
Oudercafé 

Onze eerste editie is achter de rug. Ook al was de opkomst nog niet zo groot, 
toch was het heel erg gezellig. De turnzaal werd omgetoverd in een tof café. Er 
waren leuke babbeltjes tussen ouders, ouders en leerkrachten en dit met een 
lekker glaasje bij. 

We hopen dan ook op onze tweede editie nog heel wat meer mensen te 
mogen verwelkomen. 
Deze zal doorgaan op donderdag 23 april vanaf 20u00. 
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Schaaktornooi - voetbaltornooi 

Tijdens de gure wintermaanden kunnen de kinderen van 4, 5 en 6  tijdens de 
middagpauze op vrijblijvende wijze deelnemen aan een schaaktornooi en een 
mini-voetbaltornooi. Het voetbaltornooi  is net gestart, de turnzaal buldert en 
stoomt van zoveel enthousiasme bij spelers en supporters. 
Het schaaktornooi is afgelopen. Daar was het meer stille concentratie maar 
evenveel spanning en inspanning. 44 (!) kinderen uit 4, 5 en 6 namen deel. Na 
een open deel - iedereen kan iedereen bekampen - waren er achtste, vierde en 
halve finales. De finale werd tenslotte buiten gespeeld onder ruim publiek 
tussen Alexander Diels van 5a en Stef Boudewijns van 6a. Alexander werd 
schaakkampioen 2020 van Olfa 't Plein! Proficiat! 
Beiden mogen met de winnende voetbalploeg binnenkort frietjes gaan eten 
met de meesters. 
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Schoolfeest  

Op zaterdag 16 mei is het 
zover!  

‘FEEST, FEEST, FEEST’, want 
dat is het thema waar we in 
ons feestelijk eerste 
schooljaar voor gekozen 
hebben. Vanaf 13u30 vliegen 
we er met zijn allen in.  

U mag zich verwachten aan leuke optredens, spelletjes, knabbels, babbels, 
muziek, noem maar op. 

We hopen dan ook dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn! Zegge het alvast voort 
aan oma’s, opa’s, tantes, nonkels, … Iedereen is van harte welkom.  
 

Verdere informatie volgt later.  

 

    Fiscaal attest 

      Onze school heeft een fiscaal attest uitgeschreven voor alle leerlingen 

 die op school kinderopvang hebben genoten.  

(Dit wil zeggen ochtend-, middag- en/of avondtoezicht).  

Dit attest kan u dan bij uw belastingaangifte (aanslagjaar 2019) voegen.  

Dit attest wordt binnenkort meegegeven met uw zoon/dochter. 

 U ontvangt het attest wanneer u de schoolrekeningen in 2019 heeft betaald. 
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Ballen kiwi-actie 

Dankjewel aan iedereen die mee kiwistickers 

spaarde! 
Ondertussen zijn de ballen aangekomen en 
wordt er heerlijk mee gespeeld! 

 

  

 

Schoolrekening  

Normaal gezien ontving u gisteren de derde schoolrekening in uw mailbox. 

Gelieve deze tijdig te betalen. Hartelijk dank.  

 

Eerste communie en vormsel 

Het opvoedingsproject van de school is christelijk geïnspireerd.  

Via de godsdienstlessen herkennen de kinderen de waarden uit onze christelijke 

levensbeschouwing. In liturgische bijeenkomsten krijgen deze waarden een 

bijzondere duiding. Parochieverantwoordelijken, ouders en leerkrachten 

trachten zo ieder vanuit hun opdracht de kinderen voor te bereiden op grote 

levensmomenten als ‘eerste communie’ en ‘vormsel’. 

In het tweede leerjaar komt gedurende zeven weken elke week een nieuw 

thema aan bod. 
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Eerste communie in parochie Sint-Jozef:  zaterdag 2 mei 2020 om 10u00 

Vormsel in parochie Sint-Jozef: 24 mei 2020 om 10u00 

Iedereen van harte welkom in deze vieringen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen nabewaking! 

Op vrijdag 3 april 2020  is er geen nabewaking.  
Alle leerlingen worden om 16 uur opgehaald door de Speelclub.   

Tot 16u00 worden de leerlingen wel op school opgevangen. 
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Vrije dagen en pedagogische studiedagen 2020-

2021 

 

Hieronder vindt u al een overzicht van een aantal vrije dagen voor uw 

kind(eren) voor het schooljaar 2020-2021: 

Facultatieve vrije dagen 

maandag 5 oktober 2020 

vrijdag 29 januari 2021 

 

Pedagogische studiedagen 

Woensdag 25 november 2020 

Woensdag 10 maart 2021 

Woensdag 12 mei 2021 
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Woordje vanuit de ouders van ’t Plein 
 

Beste ouders, 
 
De krokusvakantie is nog maar net voorbij, of de "goesting" naar de 
paasvakantie komt alweer om de hoek loeren. 
 
Sinds de laatste "Post van 't Plein" is er heel wat gebeurd in onze school. 
 
Er was de eerste, zeer succesvolle editie van onze Kerstmarkt.  
Veel volk, gezellige kerstsfeer, leuke animatie... Zéker voor herhaling vatbaar! 
 
Op het eerste oudercafé was er een gezellige ambiance en we gaan dit in april 
sowieso nog eens overdoen.  
Trommel maar al wat mensen op om mee te komen naar de volgende editie! 
 
En volgende week is er ons eetfestijn. Daar kunnen we nog meer gaan 
"netwerken" tijdens een avond vol Italiaanse lekkernijen! 
 
Zoals je kan lezen is ons Plein in volle beweging, en het is nog niet gedaan.  
Er komt nog een zomerbal, het schoolfeest, ... 
 
Vele groetjes aan iedereen, en voor diegenen die zich hebben ingeschreven: tot 
op het eetfestijn !! 
 

Mark Fissers, voorzitter van de ouderwerking 
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Kalender april 

2 april    1A Bioklas: De wereld van het kleine (NM) 

3 april     Geen nabewaking op de school. De kinderen     
        worden om 16u opgehaald door de speelclub  

6 april – 17 april    PAASVAKANTIE  

20 april    Welkom aan Mila, Louise, Ilyas, Sophia, Lucien, 

Wannes en hun ouders in het instapklasje  

bij Juf Karin!  

21 april     1A  Medisch onderzoek op school (Hele dag)  

23 april    2de editie oudercafé 

25 april      Fietshappening FORT V  

ism OLFA Elsdonk en OLFA Drie Eiken  

30 april     2KK uitstap naar binnenspeeltuin 
                                                        ‘DEN DEUGENIET’ (Ekeren) 

 

Kalender mei 

1 mei      Vrijaf  

2 mei      1ste communie in Parochie Sint-Jozef om 10u 

5 mei      2A bezoek aan Huis Hellemans (VM)  

     5A en 6A Fietsactiviteit ifv fietsweek (NM)  

6 mei      2KK en 3KK ouderdag  

11 mei     ‘Farm on Wheels’ op de school voor onze    
        allerkleinsten  
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12 mei    Schoolraad 

15 mei    rapport 4 

16 mei     SCHOOLFEEST  

18 mei     Groeirapport 6 

19 mei     Viering lagere school  

     Verkeersvergadering 16u00 Olfa Drie Eiken 

20 mei     PEDAGOGISCHE STUDIEDAG: lln vrijaf 

21 mei     Hemelvaart  

22 mei     Brugdag  

24 mei     Vormsel in Parochie Sint-Jozef om 10u 

25 mei    Welkom aan Sofia-Victoria, Jérôme en hun  

     ouders in het instapklasje bij juf Karin! 

25 mei – 27 mei    1A en 2A Openluchtklassen Hingene  

29 mei     2KK op stap naar ’t Struisvogelnest te Lier  

1 juni     Pinkstermaandag: vrijaf   
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