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Sluit je ogen en 

doe een wens 

alvast even wegdromen 
over wat er in het  

nieuwe jaar zal komen... 

 

 
Warme nieuwjaarswensen voor een hoopvol en mooi 2021 van het 

voltallige team van Olfa ’t Plein. 
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Corona: update 

Momenteel zitten we nog steeds in code oranje en zijn uitstappen niet 
toegelaten. 

U zult merken dat de uitstappen wel gepland staan in de kalender.  
Deze zijn allen onder voorbehoud. We hopen snel groen licht te krijgen dat 
deze weer mogen doorgaan.  

Er wordt wel een uitzondering  gemaakt van het bezoek aan de bioklas.  
Dit wordt toegestaan omdat deze bezoeken hoofdzakelijk in open lucht 
doorgaan. Iedere klas wordt ook apart ingepland. 
  
Na de kerstvakantie zullen ook de zwemlessen weer van start gaan.  
Voor de volgende periode gaat dit nog steeds over 4de, 5de en 6de leerjaar.  
Het 1ste, 2de en 3de leerjaar zullen na de paasvakantie gaan zwemmen.  
 
Uiteraard brengen we u zo snel als mogelijk op de hoogte als er iets zou 
wijzigen. 
 
Hebt u i.v.m. het coronavirus nog vragen of bezorgdheden?  
Aarzel niet contact op te nemen met de school.  
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Kerstvakantie: op reis? 

 

Heel wat gezinnen gaan in normale omstandigheden tijdens de kerstvakantie 
op reis naar het buitenland. Bijna gans Europa heeft ondertussen kleurcode 
rood gekregen. Reizen naar het buitenland wordt afgeraden. Wat als je toch 
naar het buitenland gaat? Wat heeft dit voor gevolgen voor je kind na de 
kerstvakantie?  
 
Deze informatie kregen we van het departement onderwijs:  
 
Alle reizigers die terugkeren na een verblijf in het buitenland van meer dan 48 
uur, moeten het Public Health Passenger Locator Form (PLF) en een 
zelfevaluatiedocument invullen. Als daaruit blijkt dat er een risico op 
besmetting is, krijg je een bericht waarin gevraagd wordt om minstens 10 
dagen in quarantaine te gaan en om je te laten testen.  
Je krijgt een code die je toegang geeft tot een COVID-test, zonder tussenkomst 
van je huisarts.  
In geval van quarantaine is dit attest voldoende om de afwezigheid van je kind 
te wettigen.  

Wij vragen als school deze maatregelen goed op te volgen en ons indien nodig 
de juiste en correcte informatie te bezorgen.  

 

Geen nabewaking  
Op vrijdag 18 december 2020 is er geen nabewaking. 
Alle leerlingen worden om 16u00 opgehaald door de Speelclub IBO.  
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Advent 

 

Onze leerkrachten en kinderen knutselden heel wat bij elkaar om anderen in 
deze adventsperiode een warm hart toe te dragen. 
 
Hun mooie werkjes zullen terechtkomen bij de mensen die thuiszorg krijgen 
alsook in de rusthuizen. 
We zijn heel fier op onze kinderen én op deze actie! 
 
Ook een grote DANKJEWEL aan iedereen die mee lichtjes en andere 
kerstversiering spaarde voor ‘De Vlinderkens’. 
 
Toch fijn dat we met zijn allen een lichtpuntje voor anderen kunnen zijn!  

 

Lichtpuntjes,  

Soms zijn ze groot.  
Soms zijn ze klein. 

 Je hoeft ze niet te zoeken.  
Je kan er ook één zijn. 
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 Nieuws vanuit ‘Ouders van ’t Plein’ 
 

Met veel spijt in het hart moest ook onze kerstmarkt geannuleerd worden.  
 
Toch bleef de werkgroep van leerkrachten en ouders niet bij de pakken zitten!  
Er werden heerlijke kerstpakketten samengesteld door de ouderwerking.  
 
Hopelijk kunnen jullie hiermee een 
gezellig kerstfeestje houden in jullie 
bubbel! 
 
Trek wat foto’s of maak een video 
van dit kerstmoment en laat ons 
meegenieten door dit te posten op 
onze facebookpagina!  
(ouders van ‘t Plein)  

 

Hartelijk dank aan alle sponsors die 1 of meer pakketten aankochten. 

Ook een hele grote en welgemeende dankjewel aan de organisatoren en 

helpende handen om dit te kunnen verwezenlijken!  

De opbrengst van deze verkoop zal gaan naar onze speelplaatswerking. 
We brengen jullie binnenkort op de hoogte wat dit alles opbracht en wat we er 
mee aankochten.  
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Quiz 
Normaal gezien planden we op vrijdag 26 maart 
2021 weer een fijne quiz voor en door de 
ouders. 
Omwille van de coronacrisis nam de werkgroep 
hierrond samen met de school de beslissing om 
het zekere voor het onzekere te nemen en deze 
activiteit te herplannen naar een latere datum. 
Neem je gloednieuwe agenda van 2021 bij de 
hand en blokkeer alvast  
vrijdag 8 oktober 2021 voor de allerleukste 
quiz ooit. Verdere info volgt later. 

 

 

Dopjesactie 
Onze school engageert zich nog steeds voor de 
dopjesactie voor blindengeleidehonden. 
Laat uw kind(eren) gerust nog veel dopjes sparen en 
meebrengen naar de klas. 
Wij zorgen ervoor dat deze terechtkomen bij de juiste 
mensen. 
Graag meer info? www.dopjesactie.be 
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Inschrijvingen: digitaal aanmelden 

 

Broers en / of zussen van leerlingen die al school lopen op onze school 
zullen ook dit jaar moeten aangemeld worden via een digitaal 
aanmeldingssysteem. (geboortejaar 2019) 
Ze blijven ook in dit systeem genieten van een voorrangsperiode tot 
inschrijven binnen onze school.  
 
Deze voorrangsperiode zal lopen van 25 januari t.e.m. 14 februari 2021.  
 
Midden januari krijg je een brief i.v.m. het eerste inschrijvingsrecht en de 
maximumcapaciteit per basisschool.  
 
Omdat 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.  
 
Nieuwe leerlingen 

● De aanmeldingen voor nieuwe leerlingen starten op 1 maart 2021 en 
eindigen op 31 maart 2021. 

● Op 26 april 2021 krijg je dan een 'ticket voor inschrijving', waarmee je 
vanaf  3 mei 2021 tot en met 28 mei 2021 kan inschrijven in de 
toegewezen school. (na afspraak met de school) 

● De vrije inschrijvingen starten op 1 juni 2021. 
 
 
 
 

INSCHRIJVINGEN  
2021 - 2022 
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Infoavond nieuwe kleuters en kijkdag 
Op maandag 25 januari 2021 en donderdag 11 februari 2021 organiseren we 
samen met Olfa Drie Eiken en Olfa Elsdonk een informatieavond voor ouders 
van nieuwe kleuters geboren in 2019. Deze zal dit schooljaar noodgedwongen 
online plaatsvinden.  
Op zaterdag 27 februari 2021 organiseren we een kijkdag zodat jullie de sfeer 
kunnen komen opsnuiven. Dit kan uiteraard enkel indien de coronaregels het 
toelaten.  
We voorzien sowieso een virtueel bezoek doorheen de school op onze 
website. Meer informatie volgt later.  

 

 

“Moev” 
Als sportieve school werken we nauw samen met de 
organisatie MOEV. MOEV ondersteunt scholen om een 
kwaliteitsvol, gestructureerd bewegingsbeleid uit te 
bouwen en in te bedden in het gezondheidsbeleid. Zo 
ontstaat er een bewegingsrijke schoolcultuur!  

Zo nemen we met de klassen deel aan ‘de uitdagingen van 

Luuk’, werken we aan méér beweging op de speelplaats en 
brengen we ons bewegingsbeleid in kaart via ‘Sport Beweegt Je 

school 2.0’. Ga zeker en vast eens een kijkje nemen op de 
website www.moev.be voor meer informatie. 
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Kinderparlement  

 
Ook ons kinderparlement heeft niet stilgezeten. Onze leden mochten weer 
samenkomen om toffe ideeën te bespreken. 
 
Wat kwam er zoal ter sprake? 
 
-Gaan schaatsen en/of naar de level-up gaan met de klas. 
 Als dit na coronatijden haalbaar is, lijkt dit ons een heel fijn idee! Dit wordt 
zeker verder bekeken.  
 
-Welke materialen/speelgoed de kinderen leuk zouden vinden voor op de 
  speelplaats. 
  De juffen en meesters denken ook mee na over welk speelgoed leuk zou  
  zijn voor op de speelplaats en wat we effectief zullen aankopen. 

 
-Kunnen tekenen op de speelplaats.  
 (Dus ook rustigere hoekjes creëren) 
Hierover zal u na de kerstvakantie een mail 
met meer info mogen ontvangen. 
 

 

 

 
-Als we terug “koffiestop” mogen organiseren het bekertje warme chocomelk 
 eens vervangen door een beker heerlijke en gezonde soep. 
 Ook dit vonden al onze leerkrachten een topidee!  
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 De sint op school 

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

samen met zijn Zwarte Piet. Het was een hele fijne dag, ook al 

verliep deze net iets anders dan we gewoon zijn.  

Foto’s en filmpjes van deze topdag vindt u op onze website 

www.olfatplein.be 

 
 

                                                   Website 
Neem zeker af en toe een kijkje op onze schoolwebsite www.olfatplein.be. 
U kan op onze website zowel praktische info als foto’s en filmpjes terugvinden. 
Er staat ook een handig overzicht van toekomstige activiteiten op.  
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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 .’  

 

We zijn heel blij te zien dat het fluohesje door de meeste leerlingen in 
onze school al heel goed en dagelijks wordt gedragen. We gaan voor 
maximale  zichtbaarheid tijdens deze donkere periode! Iedereen blijft 
dagelijks het hesje  dragen, tot eind maart. Bedankt voor de 
medewerking!  
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Rapport en individuele oudercontacten 

 
Op vrijdag 18 december krijgen de kinderen van de lagere school hun tweede 
rapport mee naar huis.  
Het volgende individuele oudercontact zal doorgaan op 16 of 18 maart 2021 
voor zowel de kleuter- als lagere school. De uitnodiging hiervoor zal u in 
februari ontvangen. 
Heeft u tussentijds toch vragen of bezorgdheden, aarzel niet om vroeger 
contact op te nemen met de leerkracht, de zorgcoördinator of directeur.  

 
Nieuwtjes 

 
We nemen dit schooljaar weer deel aan de dikketruiendag.  
Dit initiatief kwam een aantal jaren geleden vanuit ons kinderparlement. We 
vinden het als school heel fijn om mee te doen aan dergelijke initiatieven.  
Deze zal doorgaan op dinsdag 9 februari 2021.  
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 12 maart 2021. Kies alvast jullie mooiste pyjama uit! 

 
Onze juffen en meesters zullen deze dagen ook 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.  

 

 

 

http://www.olfatplein.be/


VRIJE BASISSCHOOL  
OLFA ’t PLEIN 

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

   
 

 

Woordje vanuit de ouders van ’t Plein 
 
Vanuit de ouderwerking willen we jullie, beste ouders, graag het volgende 
wensen: 
 
Een nieuw jaar vol goede moed, en een hoofd vol vertrouwen. 
Met heel veel liefde van de jouwen. 
Laat het oude jaar maar gaan, en ga er in het nieuwe jaar vol frisse zin 
tegenaan! 
 
Ook wil ik via deze weg iedereen bedanken die zich reeds heeft ingezet voor de 
activiteiten van de ouderwerking: de bijeenkomsten, de organisatie rond de 
kerstpakketten en al wat er nog volgen zal.  
 
Vele warme groetjes en alvast een veilig & gezond 2021 gewenst! 
 
Mark Fissers, voorzitter van ‘De ouders van ‘t Plein’ 
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Kalender januari 

 
4 jan Welkom aan de nieuwe kleuters en hun ouders! 

Jérôme, Seb, Nassim, Kato, William en Louis  

L6: zwemmen  

6 jan L1: Bioklas 

12 jan Open verkeersvergadering 16u00 (onder voorbehoud) 

18 jan L5: vaccinaties  

L4: zwemmen 

19 jan 1KK jobland (onder voorbehoud) 

25 jan instapklas jobland (onder voorbehoud) 

Informatieavond nieuwe kleuterouders (digitaal)  
Meer info later.  

29 jan Facultatieve verlofdag: vrijaf  
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Kalender februari 

 
1 feb Welkom aan de nieuwe kleuters en hun ouders! 

Arthur en Anna 

L5: zwemmen 

2 feb Kinderparlement  

3 feb L5: Bioklas  

5 feb Carnavalsbal (onder voorbehoud)  

9 feb Ouderwerking 20u00 (indien nodig weer digitaal)  

Dikketruiendag  

11 feb Informatieavond nieuwe kleuterouders (digitaal) 
Meer info later.  

12 feb L4: Bioklas (VM)  

 
13 februari t.e.m. 21 februari: krokusvakantie 
 

22 feb L1: Medisch onderzoek en vaccinaties op school  

27 feb Kijkdag op onze school voor nieuwe kleuters 10u-12u30  
(onder voorbehoud of digitaal) 
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