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Post van ’t Plein  
oktober t.e.m. december 2020 

Lieve kinderen, 
Beste ouders 

Het schooljaar is volop op gang en wat vliegt de tijd!  
Ongelofelijk maar waar, de eerste vakantie staat alweer voor de deur. 
 
Corona blijft ons in de ban houden. 
Desondanks beleefden we al heel wat fijne momenten op school. 
Onze kinderen hebben al veel kunnen spelen met hun vrienden en vriendinnen. 
Ze hadden een fijne verkeersdag en onze 3de kleuterklassers beleefden een 
fijne dag in De Schuur te Borsbeek. En er staan nog heel wat leuke activiteiten 
op het programma. We duimen mee dat deze steeds zullen mogen doorgaan.  
 
Graag wil ik jullie bedanken om de maatregelen rond corona zo goed mee op te 
volgen. We beseffen dat het allemaal niet zo evident is. Samen komen we er 
wel! 
Op 1 oktober 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 nieuwe instappertjes op onze 
school. Welkom Laure, Amber en Juliette! We kijken uit naar jullie komst! 

 

 

Fijne herfstvakantie! 
 

 
Anke De Taey 
Directeur Basisschool Olfa ’t Plein 
directie@olfatplein.be 
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Plannen speelplaats 
Volgende zomer wordt de riolering van onze school onder handen genomen.  
Dit geeft ons de mogelijkheid om onze speelplaats gelijktijdig 
aan te pakken.  
Zowel het team als onze kinderen hebben al gedroomd over hoe een fijne 
speelplaats er voor hen zou uitzien. 
We kregen ook van jullie, ouders, hele fijne ideeën mee. Dankjewel! 
Met alle feedback die we kregen van leerkrachten, kinderen en  
ouders, maakte de werkgroep een “droomplan”. 
Dit plan werd deze week voorgelegd aan de bouwadviseur en architect. 
Zij gaan hiermee concreet aan de slag. Er wordt bekeken wat praktisch, 
financieel en naar veiligheid toe haalbaar is. 
We houden jullie uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen! 

 

Oudercontacten 
Op dinsdag 20 en donderdag 22 oktober gaan de eerste individuele 
oudercontacten door. U kreeg via mail de brief en doodle doorgestuurd 
om een afspraak te maken. 
Bedankt om de coronamaatregelen op school goed na te leven. 
 
We wensen jullie allen een fijn en constructief gesprek!  
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Middagpauze in tijden van corona 

Blijkbaar is er wat verwarring over het al dan niet verplicht blijven ineten van je 
kind op school in tijden van corona. 

Tijdens de coronaperiode van vorig schooljaar werd er specifiek gevraagd om 
uw kind te laten ineten op school omwille van de veiligheidsmaatregelen die 
toen van kracht waren. 

Nu, in code geel, kan u zonder problemen uw kind(eren) thuis laten eten 
tijdens de middag. 

Het kan zelfs erg deugd doen om tijdens de middag eens in een andere 
omgeving te kunnen/mogen eten. 

Uiteraard kunnen de kinderen nog steeds op school terecht om hun 
boterhammetjes op te eten.  
Dit gebeurt tijdens de coronaperiode voor de kinderen van de lagere school in 
hun eigen klas. Onze kleuters eten in de refter met enkel hun eigen klas. 

 
Schoolfotograaf 

Op vrijdag 2 oktober kwam onze 
schoolfotograaf langs. Heel  
binnenkort zal u een kaartje met inlogcode 
krijgen. Dan kan u de  
foto’s van uw kapoen(en) bewonderen en 
ook bestellen indien gewenst. 
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Overzicht van de activiteiten in 
samenwerking met de ouders van ’t Plein 

 
Al onze werkgroepen vliegen er vol goede moed in! 

 
Over activiteiten die in het water dreigen te vallen door corona, wordt  
nu al creatief nagedacht en zullen in een ander jasje gestoken worden.  

 
We zullen jullie steeds op de hoogte houden of de activiteit al dan niet  
kan doorgaan en onder welke vorm. 
 
We maken er in ieder geval een fijn jaar van! 

 
Kerstmarkt op vrijdag 18 december 2020 
Deze activiteit zal omwille van corona al zeker niet kunnen doorgaan in 
dezelfde vorm als vorig jaar. Dit vinden we erg jammer, aangezien dit toen zo’n 
succes was en ook erg gezellig. 
Toch blijft ons team én onze ouderwerking niet bij de pakken zitten! 
Ze zijn volop bezig met het uitwerken van een alternatief. 
Meer info volgt binnenkort! 

 
Carnavalsbal vrijdag 5 februari 2021 
We kozen ervoor om dit schooljaar een carnavalsbal te organiseren i.p.v.  
een zomerbal. Waarom? Omdat het zomerbal anders wel erg dicht bij het  
schoolfeest zou vallen. 
De werkgroep bekijkt nu alvast wat de mogelijkheden zijn om dit coronaproof 
te laten verlopen. Meer info later... 

 
Quiz voor de ouders op vrijdag 23 maart 2021 
Ook deze werkgroep draait al op volle toeren.  
Het belooft een fijne avond te worden! Schaaf die kennis maar al bij! In levende 
lijve of op alternatieve wijze. We laten het u zo snel als mogelijk weten.  
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Schoolfeest op zaterdag 29 mei 2021 
Een (hopelijk) traditioneel, gezellig, leuk, en lekker schoolfeest! 
(Op dit moment nog onder voorbehoud, maar we zijn hoopvol) 

 

Oudercafé 
Gezien de huidige omstandigheden staat ons oudercafé voorlopig “on hold”. 
We brengen jullie tijdig op de hoogte wanneer dit terug zou kunnen doorgaan. 
 

De volgende bijeenkomst van de ouderwerking staat gepland op 
dinsdag 17 november om 20u00. Iedereen welkom!  
 

 

Fluo zie je zo! 
 
Vanaf 1 oktober is het dragen van het fluohesje verplicht en dit tot 31 maart. 

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 na de fluoactie 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! Deze gaat door op woensdag 
16 december. 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!  
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Stappenplan luizen 
 
In verschillende klassen zijn er weer luizen gesignaleerd.  
Daarom willen we het  luizenbeleid binnen onze school 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 
 

Fietshelm 
 
Als school willen we graag dat de kinderen tijdens uitstappen met de fiets 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.  
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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 de vergaderingen zullen bijwonen. 
Deze vertegenwoordigers dienen na de vergadering ook verslag uit te brengen 
in de lagere klassen, zodat ook zij niet vergeten worden. 
 
Alle kinderen van de school kunnen ideeën aanbrengen via de ideeënbus aan 
het bureau van mevrouw de directeur. Hopelijk komen er leuke voorstellen uit 
de bus die onze school nog leuker en fijner kunnen maken!  
 
Op het eerste kinderparlement van dit schooljaar mochten onze leerlingen mee 
nadenken over hun ‘droomspeelplaats’: veel groen, goede goals, veel 
speeltoestellen, ... Hopelijk kunnen er veel van deze dromen uitkomen. 
 
We houden jullie op de hoogte! 
 

 

http://www.olfatplein.be/


VRIJE BASISSCHOOL  
OLFA ’t PLEIN 

Pieter Van Maldereplein 8, 2650 Edegem 
03/449.41.22             www.olfatplein.be  

   
 

                 Advent 2020 
 
De advent start op zondag 29 november.  
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. 
Er is in elke klas een adventskrans aanwezig. Elke week wordt er een kaarsje 
meer aangestoken.  
Er wordt bewust uitgekeken naar kerst, waar de geboorte van Jezus centraal 
staat. De leerlingen van de lagere school gaan naar de kerk op 17 december 
voor een mooie, warme kerstviering.  
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Geen nabewaking! 

 

Op vrijdag 18 december 2020 is er geen nabewaking.  
Alle leerlingen worden om 16 uur opgehaald door de Speelclub. 

 

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 vrijdag 25 juni om 18u00. 
We hopen dat dit op de traditionele wijze zal kunnen doorgaan. 
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 23 juni om 10u30. 
We hopen dat dit op de traditionele wijze zal kunnen doorgaan. 
Een uitnodiging hiervoor volgt later.  
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Woordje vanuit de ouders van ‘t Plein 
Hallo iedereen, 

De grote vakantie lijkt nog maar net voorbij en kijk, daar staat de herfstvakantie 
al voor de deur. 

Eind vorige maand hebben we al voor een eerste keer samen gezeten met de 
leden van de ouderwerking. Onderwerpen zoals een Corona-update, het 
nieuwe leerplan, een bevraging rond de nieuwe speelplaats en de geplande 
schoolactiviteiten zijn o.a. de revue gepasseerd. Ook werd er toegelicht waarin 
de school heeft geïnvesteerd met de opbrengsten van alle feesten & 
activiteiten van vorig schooljaar. Nogmaals een hele dikke "Dank u wel" voor 
alle ouders, leerkrachten, sponsors, medewerkers en leden van de 
ouderwerking!! 

Vol enthousiasme, energie en goede moed zijn de "denktanks" (lees: 
werkgroepen) al aan het "brainstormen" hoe ze de activiteiten van dit 
schooljaar leuk, uitdagend en volledig Coronaproof kunnen maken. Heel veel 
succes gewenst aan jullie, want dit wordt geen gemakkelijke klus. 

Mocht je zelf geïnteresseerd zijn om deel uit te maken van zo'n werkgroep, of 
wil je liever meewerken als "helpende hand"? Er is nog altijd plaats in onze 

ouderwerking ! Weet dat jullie meer dan welkom zijn op ons volgend 
overleg op dinsdag 17 november 2020 om 20u00. 

Voor ik afsluit wil ik graag nog even onze facebookpagina "Ouders van 't Plein" 
onder de aandacht brengen. Eind vorig schooljaar was het daarop misschien 
een beetje stilletjes geworden, maar sinds het begin van dit schooljaar bruist 
het weer van de levendigheid & activiteiten. Zeker de moeite waard om nog 
eens te gaan kijken én mee te posten uiteraard! 

En wat ook nog de moeite waard is om te bekijken, mochten jullie dit reeds nog 
niet hebben gedaan, is het filmpje van de ouderwerking over het "wie we zijn" 
en "wat we doen".  Dit kan je o.a. terugvinden op de website van de school. 

Tot slot wil ik jullie nog vele kleurrijke herfstgroetjes wensen, en  
hou het veilig !! 
 
Mark Fissers, Voorzitter van "Ouders van 't Plein” 
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Kalender november 

 

Maandag 2 nov – Vrijdag 6 nov HERFSTVAKANTIE 

Maandag 9 nov L5: Medisch onderzoek + vaccinatie op school 

Woensdag 11 nov Wapenstilstand – vrijaf 

Maandag 16 nov L3: Zwemmen 

Dinsdag 17 nov 20u OUDERWERKGROEP 

Vrijdag 20 nov (VM) 2KK: BIOKLAS ‘De herfst’ 

Woensdag 25 nov PEDAGOGISCHE STUDIEDAG – kinderen vrijaf 

Maandag 30 nov L6: Zwemmen 

  
 

Kalender december  
Vrijdag 4 dec  SINT op school of op alternatieve wijze 

Dinsdag 8 dec  Kinderparlement 

Vrijdag 11 dec (VM) L6: BIOKLAS ‘Nestkastjes timmeren’ 

Maandag 14 dec L4: Zwemmen 

Donderdag 17 dec Lagere school: KERSTVIERING 

Vrijdag 18 dec RAPPORT 2 

                                                                               Alternatieve kerstmarkt 

  

Maandag 21 dec – Vrijdag 1 jan KERSTVAKANTIE 
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