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Post van ’t Plein  
Eind juni 2020 

Beste ouders en kinderen 

We hadden ons het eerste jaar als basisschool Olfa ‘t Plein wel anders 
voorgesteld.  
Vanaf half maart stond de wereld op z’n kop. 
We werden als school heel erg op de proef gesteld. We puzzelden en 
herpuzzelden. We volgden de opgelegde richtlijnen, lazen de nogmaals 
herwerkte draaiboeken en vertaalden dit naar een zo veilig mogelijke situatie 
voor onze school, zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten. 
  
Ook voor jullie als ouder én voor alle kinderen waren het hectische en op zijn 
minst gezegd, bizarre tijden: thuis herhalingsoefeningen maken, preteaching 
mee ondersteunen, thuiswerk combineren met kinderen, alles geregeld en 
georganiseerd krijgen,... 
Het was verre van eenvoudig, en toch deden jullie het.  
 
We zijn jullie hier als school erg dankbaar voor.  
Zonder jullie inzet was het nooit gelukt onze moeilijke puzzel die we als school 
meermaals moesten leggen, rond te krijgen. 

HARTELIJK DANK!  
 
We wensen jullie voor heel binnenkort  dan 
ook een erg ontspannende en meer dan 
verdiende vakantie toe voor het hele gezin. 
 
We duimen heel hard mee dat we in 
september een “normale” start kunnen 
maken. 

 
Anke De Taey 
Directeur Olfa ‘t Plein  
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Vakantie…. 

Vakantie is alles wat voelt als de zon. 
Rennen langs het strand 

IJsjes likken op de dijk, 
een zandkasteel en vliegeren 

de hele middag lang. 

Haar in de wind, tenen vol zand. 
Frietjes eten, zicht op zee. 

Geen tijd voor de tv… 

 

 

 

Geniet van deze heerlijke tijd!  
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Dankjewel! 

Een grote, welgemeende dankjewel aan alle mensen die zich afgelopen 
schooljaar weer ingezet hebben voor onze school: helpende handen, 
ouderwerking, vrijwilligers, leerkrachten, leerlingen, … 
Het doet zo’n deugd steeds op jullie kunnen rekenen! 

 

 
Einde schooljaar  

Het huidige schooljaar eindigt op dinsdag 30 juni om 12u05 voor alle kinderen 
van onze school. De speelclub komt om 12u30 de kinderen ophalen.  
 
We vragen om de afstand van 1,5 meter zeker te bewaren bij het afhalen van 
uw kind(eren) en zo snel als mogelijk door te gaan.  
Dank voor uw medewerking!  
 

Rapporten  

U kreeg een tijdje geleden via mail al meer uitleg over het eindrapport van dit 
schooljaar. Omwille van de corona crisis zal dit er anders uitzien dan u gewoon 
bent. Uw kind(eren) zal/zullen het rapport meekrijgen op maandag 29 juni. 
Bij verdere vragen hieromtrent kan u contact opnemen met de juf/meester. 
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Oudercontacten 

Indien de leerkracht u nog wenst te spreken, neemt hij/zij zelf contact met u 
op. 
Indien u zelf nog een gesprek wenst met de meester/juf van uw kind(eren) 
maakt u zelf met hen een afspraak via agenda of mail.  
Deze gesprekken zullen digitaal of via telefoon gedaan worden, gezien de 
huidige omstandigheden.  
Bedankt voor uw begrip.  
 

Schoolrekening  
De laatste schoolrekening zal u op 29 juni weer 
digitaal ontvangen. 
We vinden het fijn dat de meeste ouders correct 
betalen. Ook nu willen we u vragen voor de 
afgesproken einddatum (14 juli) te betalen. Zo komt 
de goede werking van de school niet in het gedrang.  

 
Scherpe maximumfactuur 2020-2021 

De scherpe maximumfactuur zal volgend schooljaar voor kleuter- en lagere 

school ongewijzigd blijven, nl. 90 euro voor lager onderwijs, 45 euro voor 

kleuteronderwijs  

De maximumfactuur voor de meerdaagse uitstappen van onze lagere school  

wordt aangepast van 440 euro naar 445 euro. 
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Benodigdhedenlijst per leerjaar voor  
schooljaar 2020-2021 (lagere school)  

 

Voor alle leerjaren (alles voorzien van naam aub!) 

Turnzak: zwarte short, witte T-shirt, stevige sportschoenen (zonder veters) 

Zwemzak: badpak, bikini of zwembroek, 2 handdoeken 

Boekentas (waar A4-kaften inpassen) 

 

Eerste leerjaar: 

·      een doos zakdoeken (voorzien van naam) 

·      een plastic of kartonnen kaft met  elastieken, A4-formaat, om een 

agenda en brieven in op te bergen 

·      lege pennenzak 

  

Tweede leerjaar: 

·      2 dozen zakdoeken (voorzien van naam) 

·      een plastic of kartonnen kaft met  elastieken, A4-formaat, om een 

agenda en brieven in op te bergen 

·      gevulde pennenzak (zie aparte brief/mail) 

  

Derde leerjaar: 

·      een doos zakdoeken 

·      1 ringmap A4 met rugzijde 8 cm 

·      een plastic of kartonnen kaft met  elastieken, A4-formaat, om een 

agenda en brieven in op te bergen 

·      gevulde pennenzak (zie aparte brief/mail) 
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Vierde leerjaar: 

·      een doos zakdoeken 

·      1 ringmap A4 met rugzijde 4 cm 

·      een plastic of kartonnen kaft met  elastieken, A4-formaat, om een 

agenda en brieven in op te bergen 

·      gevulde pennenzak (zie aparte brief/mail) 

  

 

Vijfde leerjaar: 

·      2 dozen zakdoeken 

·      een ringmap A4 met rugzijde 4 cm 

·      een plastic of kartonnen kaft met  elastieken, A4-formaat, om een 

agenda en brieven in op te bergen 

·      gevulde pennenzak (zie aparte brief/mail) 

·      en voor thuis: een passer en een geodriehoek 

  

Zesde leerjaar: 

·      een doos zakdoeken 

·      een plastic of kartonnen kaft met  elastieken, A4-formaat, om een 

agenda en brieven in op te bergen 

·      ringkaft A4 met rugzijde 4 cm 

·      gevulde pennenzak (zie aparte brief/mail) 
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Pennenzakken lagere school 

 
Leerlingen die nieuw zijn op onze school én de 
leerlingen van het eerste leerjaar, nemen enkel 
een lege pennenzak mee. 
Al het andere materiaal krijgt uw kind van de 
school. 
 

Vanaf het tweede t.e.m. het zesde leerjaar nemen 
de kinderen een pennenzak gevuld met materiaal 
uit het vorige leerjaar mee.  

 

U krijgt het overzicht van wat er in de pennenzak moet zitten via mail én op 

papier via het rapport van uw kind(eren).  

Gelieve alles te naamtekenen! 

Dank voor de medewerking. 
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Eerste schooldag 

Op dinsdag 1 september 2020 heten we jullie allemaal weer hartelijk welkom! 

De school start om 8u30.                                     

Tussen 8u en 8u30 kunnen jullie je dag bij ons starten met een heerlijk kopje 

koffie of thee.  

 

Deze eerste schooldag verwelkomen we ook weer nieuwe kleuters die starten 

bij juf Karin in de instapklas of bij juf Petra in de 1ste kleuterklas: 

WELKOM aan Sebastien, Matin, Marie, Noemi, Louise, Jack,  

Sophia en Sofia-Victoria! We kijken er al erg naar uit!  

 

Indien we als school toch nog bepaalde maatregelen opgelegd krijgen vanuit de 

Veiligheidsraad die de normale schoolorganisatie in het gedrang brengt, 

brengen we u uiteraard tijdig op de hoogte. 

We duimen heel erg mee voor een ‘gewone’ start en verder verloop van het 

nieuwe schooljaar.  
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Woordje vanuit de ouderwerking  

Beste ouders, 

Stilaan komt het einde van het schooljaar dichterbij. 

Graag wil ik onze school, directie, juffen & meesters enorm hard bedanken 
voor het vele werk dat ze leverden tijdens het afgelopen schooljaar. Ook een 
grote dankjewel voor het opstellen van het tijdelijke afstandsonderwijs en om 
onze kinderen toch nog terug naar school te kunnen laten gaan. 

Ook jullie, beste ouders, wil ik heel hard bedanken voor alle inspanningen die 
jullie deden bij het opvangen en begeleiden van het afstandsleren van uw 
kinderen. Dit was vaak geen gemakkelijke klus, maar we zijn er wel met z’n 
allen doorgeraakt! 
 
Aangezien de laatste tijd onze gezondheid, job, onderwijs, gezin... onder 
enorme druk kwamen te staan, draaide de ouderwerking vanaf half maart op 
een laag pitje. Toch willen we als ouderwerking nog steeds ons steentje 
bijdragen en de stem van ouders blijven vertolken. Mochten jullie nog met 
vragen en/of ideeën zitten, weet dat jullie deze nog steeds aan ons mogen 
laten weten via ouderwerking@olfatplein.be 

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers voor hun bijdrage en inzet die er werd 
getoond tijdens de activiteiten die nog zijn kunnen doorgaan voor de 
Coronacrisis. Spijtig genoeg hebben we ook vele initiatieven moeten uitstellen, 
maar weet dat we de draad zo snel als mogelijk, al is het op een creatieve 
manier, terug willen oppikken!! Hierbij wil ik dan ook een warme oproep doen 
aan ouders die zich volgend schooljaar (terug) willen inzetten als actief lid van 
de ouderwerking, of een helpende hand willen bieden. Geef ons gerust een 
seintje! 

Nu is het moment gekomen om te genieten van een deugddoende vakantie. 

PRETTIGE VAKANTIE IEDEREEN !! 

Mark Fissers, voorzitter ouderwerking  
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Belangrijke data schooljaar 2020-2021 

Donderdag 27 augustus 2020 tussen 17u en 18u:  

kijkmoment voor alle kleuters en leerlingen van het 1ste leerjaar 

 

Eerste trimester: 

Donderdag 03/09  Klasvergadering voor alle kleuterklassen om 19u30. 

    Alle ouders welkom! 

Dinsdag 08/09  Klasvergadering voor alle klassen van de lagere school 

    om 19u30. Alle ouders welkom! 

Zaterdag 12/09  Eerste communie voor 3A (schooljaar 2019-2020) 

Donderdag 17/09  Bijeenkomst ouderwerking om 20u00 

Zaterdag 26/09  Vormsel 6A (schooljaar 2019-2020) 

Vrijdag 02/10  Bezoek van de fotograaf 

Maandag 05/10  Facultatieve verlofdag: vrijaf 

 

Zaterdag 31/10 t.e.m. zondag 08/11: herfstvakantie 

 

Woensdag 11/11  wapenstilstand: vrijaf 

Woensdag 25/11  pedagogische studiedag: kinderen vrijaf 

 

Zaterdag 19 december t.e.m. zondag 3 januari: kerstvakantie 
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Tweede trimester 

 

Vrijdag 29/01  Facultatieve verlofdag: vrijaf 

 

Zaterdag 13/02 t.e.m. zondag 21/02: krokusvakantie 

 

Woensdag 10/03  Pedagogische studiedag: kinderen vrijaf 

 

Zaterdag 03/04 t.e.m. zondag 18/04: paasvakantie      

 

Derde trimester 

 

Zaterdag 08/05  Eerste communie (2A) 

Woensdag 12/05  Pedagogische studiedag: kinderen vrijaf 

Donderdag 13/05  Hemelvaartsdag: vrijaf 

Vrijdag 14/05  Brugdag: vrijaf 

Zaterdag 15/05  Vormsel (6A) 

Maandag 24/05  Pinkstermaandag: vrijaf 

Woensdag 30/06  Laatste schooldag tot 12u05 

 

Prettige vakantie! 
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