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-telijke

nieuwjaarswensen

voor een gezellig, gezond en kleurrijk 2023

van het voltallige team van Olfa ’t Plein.



Beste ouders,

Wat een drukke periode hebben we weer achter de rug!

Er kwam GEEN corona op de proppen maar er staken toch weer heel wat
andere vieze ziekte beestjes de kop op, de eerste vriestemperaturen
zorgden voor wat extra koude in de klassen, de afwezigheid van de
directie werd onverwachts verlengd, enkele redenen waardoor we

genoodzaakt waren sommige zaken over een andere boeg te gooien.

Maar niet getreurd we genoten ook van enkele kleurrijke 🌈momenten…

De Sint kwam vergezeld van zijn 3 roetpieten eindelijk weer op bezoek.
We genoten van weer heel wat sportmomenten. We smikkelden en

dronken onze buikjes rond op een koude maar super gezellige
kerstmarkt en leefden in onze klas toe naar een welverdiende

kerstvakantie.

Wat hebben we dit SAMEN weer knap gedaan.

Ook ikzelf wil jullie via deze weg nogmaals bedanken om jullie
vertrouwen in mij als vervangend directeur te schenken.

Samen met ons fantastisch team proberen we OLFA ‘t Plein zo goed
mogelijk te laten draaien en met kleine stapjes verder te groeien en te

ontwikkelen.

Dit is de dag van vandaag en onder de huidige omstandigheden die het
onderwijs boven het hoofd hangen niet altijd even makkelijk, maar we

blijven er voor vechten en streven steeds naar de best mogelijke manier.

Laat ons ZORGEN dat we SAMEN nog meer BEWEGING kunnen creëren
in 2023.

TEAM OLFA ‘t PLEIN zal er na een deugddoende vakantie alvast
helemaal klaar voor staan!

Karen Wouters



Inschrijvingen: digitaal aanmelden

Broers en/ of zussen van leerlingen die al school lopen bij ons zullen
ook dit jaar moeten aanmelden via een digitaal aanmeldingssysteem.
(geboortejaar 2021)
Ze blijven ook in dit systeem genieten van een voorrangsperiode tot
inschrijven binnen onze school.

Deze voorrangsperiode zal lopen van 9 januari 9u00 tot en met 27
januari 2023 om 12u00
Aanmelden kan via de website https://edegem.aanmelden.in/

Opgelet: Wie in deze periode niet aanmeldt, verliest zijn
voorrangsrecht!

Meer info ontvingen jullie reeds in 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 28 februari 2023

Infoavond nieuwe kleuters en kijkdag
Op donderdag 19 januari 2023 organiseren we
een info-avond voor ouders van nieuwe
kleuters geboren in 2021. Deze zal op onze
school doorgaan en hiervoor hoeven ouders
niet in te schrijven.

Op zaterdag 11 februari 2023 organiseren we
een kijkdag zodat nieuwe ouders samen met
hun kapoen de sfeer kunnen komen
opsnuiven.

Kent u ouders die interesse hebben in onze school of nog op zoek zijn
naar een school, aarzel dan zeker niet wat reclame te maken voor ons en
hen op de hoogte te brengen van onze infomomenten.

U mag ze ook altijd doorverwijzen naar onze website www.olfatplein.be

Wij zullen hen hartelijk ontvangen.

https://edegem.aanmelden.in/
http://www.olfatplein.be


Wie sport die wint, meer dan je denkt. De prijs? Geen medaille of trofee.

Maar nóg belangrijker: een goed gevoel, een betere conditie, nieuwe
vrienden en een gezondere levensstijl.

Zoals we jullie eerder reeds informeerden werken wij als sportieve school
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 energieke schoolcultuur!

Ook dit jaar namen we al aan heel wat acties deel.
Zo gingen onze kleuters naar de Willecom om te ‘Rollebollen’,
nam ons eerste leerjaar deel aan ‘Kronkeldidoe’ en werd er in sommige
van onze klassen als heel wat bewogen met de beweegbuddy.

De beweegbuddy
(meer info www.beweegbuddy.be)

http://www.beweegbuddy.be


L1 - Kronkeldidoe
(meer foto’s op onze website)

2KK en 3KK - Rollebolle
(meer foto’s op onze website)



Kinderparlement
Ons kinderparlement heeft ook in de voorbije periode niet stilgezeten.
Onze leden mochten voor een 2de keer samenkomen en sprokkelden
weer wat to�e ideeën bij elkaar.

Wat kwam er aan bod?

- Basketringen vernieuwen
De leerlingen gaven aan dat de basketringen ofwel te hoog of te
laag hingen. Zo zijn er vanaf nu op de speelplaats 3 basketringen
op verschillende hoogtes, haalbaar voor alle leeftijden!

- Nieuwe ballen
Veel ballen vliegen snel op het dak of zijn niet meer in goede staat.
Dankzij de kiwi-actie zullen er vanaf februari weer 20 nieuwe ballen
aankomen op school!

- Vraag naar een toernooi/wedstrijd (schaken, sporten, creatief)
Binnenkort zullen we tijd maken om dit in te plannen. We denken
dan zeker aan het jaarlijkse schaaktoernooi en voetbaltoernooi,
maar ook een tekenwedstrijd.

- Speelplaats nog meer voorzien van groen.

Dit stond reeds ingetekend op de planning van de nieuwe
speelplaats en kwam dan al snel in orde. De bomen zijn reeds
aangeplant en nu maar hopen dat ze uitgroeien tot een nieuwe
gezellige schaduwzone.

- De refter

Ook de leerlingen werden bevraagd over hun ervaringen in de
refter. Zo communiceerden we elkaars verwachtingen en hopen we
op beterschap.

- Andere ideeën die ze graag nog verder willen bekijken met het
parlement:

Alleen fruit eten tijdens sommige weken, een schermdag, blijven
slapen op school (3KK en L6), snacks/soep/fruit kopen tijdens
speeltijden, …
Je hoort het…

Nog heel wat om aan te werken en over na te denken en misschien
ook e�ectief samen te verwezenlijken.



De sint op school
Op 6 december was daar eindelijk
die grote dag. De dag waar al even
naar werd afgeteld. We
verwelkomden de Sint en zijn
roetpieten zoals elk jaar op onze
school.
We vormden een erehaag, gaven
tekeningen af en zongen zijn
lievelingslied

'Zie de wind waait door de bomen.'

Oh, wat vond de Sint het mooi
gezongen van ons allemaal.

De Sint was ook zeer moe van die
zware nacht. Het waaide namelijk erg
hard op de daken, vertelde hij.
Hierdoor had zijn mijter een heuse
knak gekregen waardoor hij niet zo goed meer bleef staan. Misschien
kan hij volgend jaar een nieuwe vragen voor zijn verjaardag? 🤔

Hij vernam ook van onze ju�en en meesters dat de kinderen heel goede
Spiekpietjes zouden zijn. We hebben in de aanloop naar de grote dag,
dan ook goed geoefend en kregen ons diploma. Omdat de Sint zeker wil
zijn dat hij volgend jaar voldoende Spiekpietjes in dienst heeft, schreef
hij alvast een vacature uit.

GEZOCHT: Spiekpietje� jaa� 2023

VEREIST DIPLOMA :
Spiekpietjesdiplom� onde�teken� doo� d� Sin�

VAARDIGHEDEN :
vete�� strikke�, goe� ve�stoppe�tj� kunne� spele�, lope�,

klimme�, springe�, vliege�, danse�, proeve� va� a� he� snoepgoe�,
Sintbrieve� leze� e� speelgoe� ui�este�.

Jullie kinderen kunnen alvast solliciteren door een brief te sturen naar
zijn kasteel in Spanje waar hij nu uitrust.

Tot volgend jaar!



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

Ons team socials doet erg hard zijn best om alles te updaten en zo goed
mogelijk bij te houden.

Op de facebookpagina en instagram proberen ze er ook voor te zorgen
dat jullie zich af en toe een vliegje kunnen voelen en even kunnen
binnenkijken.

Dikk� dankjewe� hiervoor aan Juf Aster en Meester Michiel van team
socials.

http://www.olfatplein.be


Zien en gezien worden
in het verkeer

We zijn heel blij te zien dat

he� fluohesj� door de meeste
leerlingen van onze school al heel
goed en dagelijks wordt gedragen.
In de maand december deden we
reeds een onaangekondigde prikactie
om na te gaan wie zijn fluohesje
plichtsbewust draagt bij het naar
school komen.
We gaan in deze donkere periode
namelijk voor maximale zichtbaarheid!

We roepen dan ook iedereen op om het hesje dagelijks te blijven
dragen tot het einde van onze fluo periode.
Indien een hesje kwijtraakt, aarzel niet de klasjuf hierover aan te
spreken. We gaan samen op zoek en des te sneller kan het terug
gedragen worden.
Bedankt voor jullie engagement! En wie weet doen we nog wel
eens een prikactie in de maand januari 😉

In de kalender stond er op 18 januar� 2023 een fluodag
gepland, zoals in het verleden wel meer gebeurde.
We besloten als team deze dag te schrappen, daar een extra
verkleedpartij niet echt strookt met wat we met het dragen van
fluo willen bereiken.

En wees gerust verkleden komt zeker nog op andere momenten
aan bod en dan vragen we iedereen om al hun creativiteit uit de
kast te halen.



Middagpauze op school
Sinds donderdag 15/12 verloopt de middagpauze op school anders dan
voordien.

Naar aanleiding van enkele reclamaties van zowel de kinderen als de
toezichters van de refters, staken we onze hoofden bij elkaar en werkten
een nieuw systeem uit.

Het is nog te vroeg om al echt van een succes te spreken, maar
voorlopig zijn we voorzichtig positief.
We proberen dit sowieso uit tot aan de krokusvakantie.

Hoe verloopt de middagpauze volgens de nieuwe aanpak?

Shift 1: 12u15 - 12u45

● Instap + 1KK eet samen met L3 in de kleine refter en in de klas van
juf Karin.

● 2KK + de helft van L4 eet samen
● 3KK + de helft van L4 eet samen

Shift 2: 12u45 - 13u15

● L1 + L6
● L2 + L5

Enkele afspraken die gelden in onze refters:

- De eerste 10 à 15 minuten wordt er in totale stilte gegeten. Even tot
rust komen en genieten van het lekkers in de brooddoos.

- Iedereen heeft een vaste plaats.

- Een oudere leerling is de buddy van een jongere leerling.

- Er wordt geholpen bij het schoonmaken van de tafels.

- Leerlingen zorgen er voor dat ze steeds alles bij hebben. Het is
niet de bedoeling dat er nog rondgedoold wordt in de gangen op
zoek naar brooddozen of drinkbussen.

- Wanneer de leerlingen zich niet aan de afspraken kunnen houden
wordt er een streepje uitgedeeld.
3 streepjes = een nota in de agenda
6 streepjes = de refter 1x niet mogen betreden.
De streepjes verdwijnen na een vakantie, zo kan iedereen telkens
met een schone lei beginnen. En hopelijk hoeven we deze NIET te
gebruiken.



Rapport en individuele oudercontacten

Zoals jullie al meegedeeld kregen bij het
eerste rapport, zijn we als school volop
aan het werken aan onze kijk op
evalueren.
Dit brengt met zich mee dat onze
rapporten op heel andere momenten
zullen worden meegegeven dan de
voorbije schooljaren.

Wees gerust de ontwikkeling en de
opvolging van uw kind gebeurt zoals
steeds ten gronde en meer en meer met

het oog op de volledige ontwikkeling en niet enkel met de focus op
toetsresultaten.

Het tweede rapport van dit schooljaar staat gepland op 20 januari 2023.

Hier zal u ook een uitgebreid woordje van de leerkracht in terugvinden
met de focus wat meer op de persoonsgebonden doelen die wij binnen
onze ZILL doelen trachten te bereiken.

(meer info hierover https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/)

Het volgende individuele oudercontact zal doorgaan op 21 en 23 maart
2023 dit voor zowel de kleuter- als lagere school.
De uitnodiging hiervoor mag u in februari verwachten.

Heeft u tussentijds toch vragen of bezorgdheden, aarzel niet om vroeger
contact op te nemen met de leerkracht, de zorgcoördinator of directeur.

Soepouders
Zoals jullie al werd meegedeeld, kunnen we
dankzij de Gemeente Edegem onze kinderen
na de vakantie  1x week gratis voorzien van
een lekker bekertje soep.

Dit kan enkel en alleen met jullie hulp!

We zijn nog op zoek naar enkele bereidwillige
ouders die op vrijdagmiddag de soep willen
komen opwarmen, verdelen en alles terug
opruimen.

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/


U hoeft zich niet te engageren voor elke vrijdag! Kan u 1 keer, kan u
meerdere keren, alle hulp is welkom.

We zoeken nog mensen voor volgende dagen tussen 12u - tot het klaar is:

Vrij 13/1 → 1 pers
Vrij 20/1 → 2 pers
Vrij 27/1 → 3 pers

Do 2/2 → 2 pers
Vrij 10/2 → 3 pers
Vrij 17/2 → 3 pers

Vrij 3/3 → 3 pers
Vrij 10/3 → 3 pers
Vrij 17/3 → 3 pers
Vrij 24/3 → 3 pers
Vrij 31/3 → 3 pers

Wie dit ziet zitten mag mailen naar directie@olfatplein.be. Wij houden u
via mail op de hoogte voor de verdere praktische afspraken.

Facturen
Zoals jullie wellicht al opgemerkt hadden
en we jullie al hadden laten weten, zijn er
dit schooljaar nog geen schoolfacturen
verzonden.

Ons nieuw digitaal systeem staat bijna op punt en alle gegevens werden
bijna verwerkt, dus de eerste factuur mag u verwachten in de eerste
week na de kerstvakantie.

Verder dit jaar zal er nog een factuur verstuurd worden begin maart
(periode januari-februari), begin mei (periode maart-april) en de laatste
eind juni (periode mei-juni).

Bij vragen of opmerkingen rond het betalen van de schoolfacturen, mag
u steeds contact met ons opnemen.

Dit kan via secretariaat@olfatplein.be , directie@olfatplein.be of kom
even langs.

mailto:directie@olfatplein.be
mailto:secretariaat@olfatplein.be
mailto:directie@olfatplein.be


Woordje vanuit de ouders van ’t Plein
Ook onze ouderwerkgroep wil iedereen het allerbeste wensen voor het
nieuwe jaar.

We willen jullie ook ❤-elijk bedanken voor het voorbije jaar.

Ondanks corona, de energiecrisis en alles waar we in ons Belgenlandje
mee te kampen krijgen, proberen jullie ten allen tijde een steentje bij te
dragen om Olfa ‘t Plein te steunen waar mogelijk.

Jullie doen dat fantastisc�!
Zo kunnen we zeggen dat zowel onze appelverkoop 🍏, onze
koekenverkoop 🍪 en nog maar net voorbij, onze gezellige kerstmarkt 🎄
er mee voor zorgen dat er nieuwe aankopen kunnen gedaan worden
voor onze kinderen.

De boeken kunnen aangevuld worden, de muziekinstrumenten zullen er
komen en ook met de opbrengst van de kerstmarkt zullen materialen
aangekocht worden die de verdere werking van de ouderwerkgroep of
de school ten goede zullen komen.

Wanneer deze materialen in dienst genomen worden, zullen we jullie
zeker een fotootje of een filmpje bezorgen om mee te kunnen genieten.

Wij zijn met onze enorm geëngageerde groep klaar om ook van 2023
weer een fantastisc� jaa� te maken.

Vergeet zeker niet 11 februar� 2023 in jullie agenda te noteren.
Smeer alvast jullie dansbenen in, want op die dag nodigen we alle
ouders uit om samen een stapje op de dansvloer te zetten en alle stress
te vergeten.

Bedankt

Lindsay Fissers, voorzitter van ‘De ouders van ‘t Plein’





Kalender januari 2023

9 jan Welkom aan de nieuwe kleuters en hun ouders!

Namen kleutertjes

Aanmelden via digitaal aanmeldsysteem voor ouders
met voorrang

10 jan L3 en L4: zwemmen

17 jan L5 en L6: American Games - Sportschuur Hoboken (NM)

18 jan ONDER VOORBEHOUD → L1: Bioklas Vogels in de winter

GEANNULEERD → FLUODAG

19 jan 19u30 Info avond nieuwe ouders

20 jan Rapport 2

24 jan L5 en L6: zwemmen

25 jan PEDAGOGISCHE STUDIEDAG (leerlingen vrijaf)

Kalender februari 2023

3 feb FACULTATIEVE VERLOFDAG

6 feb L1: Toneel Vuur/Toren - Marc Liebrecht Centrum (VM)

7 feb L3 en L4: Zwemmen

19u30 Ouderwerkgroep

10 feb L5: Bioklas Vleermuizen (NM)

11 feb Kijkdag nieuwe ouders (10u - 12u)

ALL TIME DANCE PARTY - Zaal Elzenhof (enkel volw.)

15 feb L4: Toneelvoorstelling olv Meester Johan

→ (meer info volgt)

20 feb - 26 feb KROKUSVAKANTIE


