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Lieve kinderen,
Beste ouders

Wat vliegt de tijd…. Het derde trimester is alweer gestart.

Het wordt al vroeger licht, de dagen lengen en het wordt langzaamaan
warmer. Het geeft ons allen hoop…

Lieve lente

Waar bleef je zo lang?
Ik was al bang dat je niet meer zou komen.

Waar zouden de bloemen dan zijn in het gras
de kinderen spelend zonder een jas?

Kalfjes en lammetjes in de wei
Vlinders en eendjes, een zoemende bij

Lieve lente

Daar ben je toch weer en met je zonneschijn
laat jij het gewoon weer voorjaar zijn!
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Verkoop Lotuskoekjes
💗-elijk dank aan allen die heerlijke
koekjes kochten t.v.v. de school.
Er werd het mooie bedrag van 2040 euro
ingezameld.
Dit bedrag zullen we gebruiken om onze
schoolbibliotheek uit te breiden, te updaten
en te voorzien van overheerlijk leesvoer. We
wensen als school namelijk nog bewuster in
te zetten op leesplezier, daar ook wij merken
dat er bij onze kinderen op dit vlak toch nog
wat groeimarge zit.

We wensen via deze weg ook onze helpende handen een welgemeende
dankjewel te sturen om deze verkoop mogelijk maken! Zonder hen had
dit alles niet zo vlot kunnen verlopen.

Opbrengst ko�estop t.v.v. Oekraïne
Eindelijk konden we nog eens met jullie, ouders,
samenkomen op school en genieten van een
fijne babbel vergezeld van een warme kop ko�e
of thee t.v.v. het goede doel.

Ook onze kinderen werden niet vergeten: zij
konden in ruil voor een centje genieten van een
heerlijke chocomelk bij de boterhammen.

Dit alles samen bracht maar liefst 680 euro op!
Deze centjes worden overgemaakt aan het “Oekraïne Project Edegem”.
Ook de goederen die jullie aan de school bezorgden, komen bij hen
terecht.

Deze organisatie is ons heel erg dankbaar voor onze bijdrage!

Graag meer info? https://www.oekraine-project-edegem.be/

DANKJEWEL voor jullie solidariteit en warm💗!

http://www.olfatplein.be
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Geen IBO
Op vrijdag 6 mei is er geen opvang vanuit IBO.
De nabewaking op school eindigt om 16u45.

Proclamatie 3de kleuterklas / 6de leerjaar
De maand juni nadert met rasse schreden. In
deze maand worden onze 3de kleuterklassers
en de leerlingen van het 6de leerjaar uitgebreid
in de bloemetjes gezet.

3KK

Op woensdag 22 juni vanaf 10u30 willen we jullie,
mama en papa, graag uitnodigen om er samen
met ons een speciale dag van te maken met
jullie kapoen.

Kom allen mooi uitgedost, voorzien van camera en glimlach naar school
en wij maken er samen een extra mijlpaal van in het leven van je kleine,
grote kapoen.

L6

Het is het zover. Jouw zoon of dochter neemt afscheid van een lange
periode. Een periode waarin ze uitgroeiden tot zelfstandige, koppige,
vrolijke, beetje wijzere meiden en kerels. Klaar om de grote wereld te
gaan verkennen, samen of elk via hun eigen weg.

Ze gaan dat goed doen, maar…

…eerst een gezellig feestje! Daarom nodigen wij jullie graag uit op
dinsdag 28 juni vanaf 18u. Meer info volgt later.

http://www.olfatplein.be
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Schoolfeest 21 mei 2022
Eindelijk mag het weer! We mogen
weer feesten… en daar hebben wij
super veel zin in!!!

Zaterdag 21 mei nodigen we iedereen,
mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, tantes,
nonkels, meters, peters, … uit om
samen met ons HARTENTROEF te
maken.

U kan genieten van geweldige
optredens van onze kinderen,
genieten van een drankje, je buik
vullen met allerlei lekkere dingen en
er kan uiteraard ook gespeeld
worden voor leuke prijsjes.

Als jullie hieraan wensen deel te
nemen, aarzel dan niet om in te
schrijven via de mail die u binnenkort
zal ontvangen.

Het enige wat we dan nog dienen te doen, is duimen dat de weergoden
ons die dag een ECHT feest gunnen.

Eerste communie en vormsel

De eerste communie staat gepland op 7 mei 2022.
Het vormsel zal doorgaan op 28 mei 2022.

We wensen alle communicanten een mooie dag toe!

http://www.olfatplein.be
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Donderdag 30 juni laatste halve schooldag
Donderdag 30 juni alweer de laatste schooldag van 2021-2022.
Wat vliegt de tijd wanneer je het leuk hebt!

De school sluit die dag om 12u30 haar deuren, zodat onze leerkrachten
reeds aan de voorbereidingen van het volgende schooljaar kunnen
starten.

Leerlingen die om 12u30 nog niet opgehaald werden, gaan mee met de
speelclub.

Vrije en pedagogische studiedagen
2022-2023

Heeft u al een nieuwe agenda voor het volgende
schooljaar?

Onderstaande data voor volgend schooljaar kan u alvast
noteren:

Facultatieve vrije dagen
Maandag 3 oktober 2022
Vrijdag 2 februari 2023

Pedagogische studiedagen
Woensdag 19 oktober 2022
Woensdag 15 maart 2023
Woensdag 17 mei 2023

Maar ook dit schooljaar staan er natuurlijk nog heel wat leuke dingen
op het programma. Hieronder de kalender voor de maand mei en juni.
Er kunnen nog steeds wijzigingen gebeuren, waarvan we jullie dan tijdig
op de hoogte brengen

http://www.olfatplein.be
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Kalender mei
3 mei Instap + 1KK Grootouderfeest (meer info via uitnodiging)

L1 + L2 zwemmen
L3 bezoek aan de nieuwe bib van Edegem

4 mei 2KK + 3KK ouderdag (meer info via uitnodiging)
5 mei L6 voorbereiding fietsexamen (VM)  + Bioklas (NM)

→ Met de fiets
7 mei Eerste communie
10 mei 1KK Kinderboerderij Bornem (Hele dag)

Ouderwerking 20u00 op ‘t Plein (iedereen welkom)
12 mei L6 Urania (VM) → Met de fiets
13 mei L6 Fietsexamen → Fiets zeker niet vergeten!
16 mei Infoavond openluchtklassen L3-L4 19u30
17 mei L1-L2 zwemmen

L5- L6 Workshop Technopolis op school
Schoolraad 20u00

21 mei Schoolfeest!
24 mei L3-L4 Planckendael (Hele dag)
25 mei Pedagogische studiedag: leerlingen vrijaf
26 mei Hemelvaartsdag: vrijaf
27 mei Brugdag: vrijaf
28 mei Vormsel
30 mei Welkom aan onze nieuwe instappers en hun ouders:

Emile en Oliver
31 mei L1-L2 zwemmen

http://www.olfatplein.be


VRIJE BASISSCHOOL
OLFA ’t PLEIN

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

Kalender juni

2 juni L6 Bioklas Nestkastjes (NM) → Met de fiets
6 juni Pinkstermaandag: vrijaf
7 juni L1 Bioklas (VM)
7 juni - 10 juni L3-L4 naar Tongerlo
14 juni L1-L2 zwemmen

Instapklas: pony’s op school
15 juni Klasfoto instapklas
16 juni L5 Bioklas (NM)
17 juni L3 Alles met de bal (Willecom)

L4 Luchthavenbezoek Deurne (Hele dag)
22 juni 3KK Proclamatie 10u30
24 juni 3KK Bioklas (VM)
28 juni Slotviering LS

L6 Proclamatie vanaf 18u
29 juni Rapport 5
30 juni Laatste schooldag tot 12u05

Speelclub haalt kinderen om 12u30 op
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