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HERFST

Als de zomer haast voorbij is

staat de herfst al voor de deur

dan krijgen alle groene blaadjes

stuk voor stuk een nieuwe kleur

soms gaat dat een beetje langzaam

elke dag een blad of twee

als de boswachter dus tijd heeft

helpt hij graag een handje mee

en hij maakt de groene blaadjes

rood, oranje, bruin of geel

eindelijk - het laatste blaadje

nu zijn alle bomen klaar

en als de blaadjes straks gaan
vallen

harkt hij alles bij elkaar!



Lieve kinderen
Beste ouders

De start van het schooljaar ligt weer helemaal achter ons.

En wat voor een start!

We vlogen er echt stevig in en beleefden in deze eerste periode al heel
wat leuke maar zeker ook leerrijke dingen.

We vierden de dag van de sportclub, de jeugdbeweging, … ondergingen
een tijdelijke directeurswissel, onze ju�en en meesters leerden werken
met een nieuw digitaal systeem, en zo veel meer…

We maakten onze vernieuwde speelplaats onveilig en liepen ook onze
eerste blutsen en builen op.

Maar oh, wat blijven we hier toch van genieten.

Ondertussen is de herfst al even bezig en hebben we onze eerste
vakantie achter de rug. We hopen dat de kinderen hebben genoten van
een weekje rust, de laatste straaltjes zon hebben gevoeld en heel veel
tijd hebben genomen voor ontspanning! We hopen natuurlijk ook dat
jullie als ouders mee genoten van enkele dagen of een dagje pret en
ontspanning.

Ons team en ikzelf zijn er weer helemaal klaar voor! Klaar voor de
volgende periode en het aftellen naar de SINT en KERST om weer
helemaal te knallen!

OLFA ‘t Plein
Samen

Zorgzaam
in Beweging

Karen Wouters
Directeur a.i.
Basisschool Olfa ’t Plein
directie@olfatplein.be
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Schoolfotograaf
In september kwam onze
schoolfotograaf langs.
Vandaag kreeg u een kaartje
met de inlogcode.
U kan dus nu de foto’s van
uw kapoen(en) bewonderen
en ook bestellen indien
gewenst. Vergeet niet dat de
klasfoto tijdens de eerste
dagen gratis kan besteld
worden.

Activiteiten “ouders van ’t Plein”
We hebben al 2 acties achter de kiezen, onze appelverkoop en onze
koekenverkoop. De bestellingen voor onze koeken werden geplaatst, nu
nog even wachten om te kunnen smullen van al dat lekkers.

Maar…  Niet getreurd!

Binnenkort is het tijd om ook écht gezellig samen te komen.

Na lang wachten is het eindelijk zo ver om een tweede editie te
organiseren van onze kleurrijke, gezellige KERSTMARKT .

We kijken alvast uit naar de verbinding met jullie en het samen genieten
van een fijn jaar vol gezelligheid, leuke ontmoetingen en to�e babbels!



Ook hopen we op veel helpende handen die samen het werk lichter
maken en de sfeer er mee kunnen inbrengen!

Houd volgende data alvast vrij! Meer info volgt later...

Kerstmarkt op vrijdag 16 december 2022
De aankomende kerstperiode samen fijn inzetten met een hapje, drankje,
babbeltje, … Een hartverwarmende activiteit voor jong en oud.

Schoolfuif op zaterdag 11 februari 2023
Een fuif voor onze ouders, samen eens echt de beentjes losgooien en
genieten van muziek uit de goeie tijd. 😉

Schoolfeest op zaterdag 3 juni 2023
Een heerlijk traditioneel, gezellig, leuk en lekker schoolfeest!

De volgende bijeenkomst van de ouderwerking staat gepland op
donderdag 1 december om 20u00. Iedereen welkom!

Fluo zie je zo!
Vanaf 1 oktober zijn we weer gestart met het
dragen van onze fluohesjes. Dit is verplicht voor
iedereen tot 1 april. (Dit is tot aan de
paasvakantie)

De meeste van onze kinderen doen dit echt al
heel knap. De anderen willen we aansporen dit
ook zo knap te doen en zo de spaarkaart te
vervolledigen.

Elke leerling krijgt gedurende deze 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 natuurlijk ook een fluodag! Deze gaat
door op woensdag 18 januari. Op deze 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, ju�en, meesters, … mogen zo fluo mogelijk naar
school komen: brillen, hoeden, broeken, rokjes, schoenen,
haarrekkertjes,…. Laat alle FLUO maar komen!

Fietshelm

Als school dragen we verkeersveiligheid hoog in het
vaandel. Daarom willen we jullie vragen de kinderen
tijdens uitstappen met de fiets te voorzien van een
fietshelm.
Op dit moment is de helm geen verplichting, maar we
willen het dragen van een fietshelm bij fietsuitstappen
toch echt blijven promoten.
Omdat een fietshelm persoonlijk moet aangepast zijn
aan het hoofd van elk kind - anders is dit onveilig - kan
de school hier zelf niet in voorzien.

Schoolrekeningen
U ontving tot op heden nog geen schoolrekening van
ons. Dit heeft te maken met een nieuw digitaal systeem
dat we zullen hanteren voor de facturatie. Ja hoor, ook
hier een nieuw digitaal systeem.

Zodra we de eerste factuur kunnen voorbereiden,
brengen we jullie op de hoogte.

Gelieve alvast rekening te houden met het feit dat deze schoolrekening
dan ook iets hoger kan liggen, gezien het zal gaan over een grotere
periode van verwerking.

Bij vragen of problemen mag u natuurlijk contact met ons opnemen. We
zoeken dan samen naar een oplossing.



Kinderparlement

Ook dit schooljaar zal het kinderparlement een aantal keer
bijeenkomen o.l.v. van juf Aster en meester Michiel.

Er zijn voor elke klas van het vierde, vijfde en zesde leerjaar twee
vertegenwoordigers verkozen 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 en
steeds op de hoogte blijven.

Alle kinderen van de school kunnen ideeën aanbrengen via de
ideeënbus. Hopelijk komen er leuke voorstellen uit de bus die onze
school nog leuker en fijner kunnen maken!

Poetshulp gezocht!!!

Wij zijn dringend op zoek naar een nieuwe
poetshulp voor onze school.  Kent u iemand die
interesse zou hebben voor deze functie, dan mag
u ons altijd met hen in contact brengen.
Alvast bedankt voor jullie hulp hierbij.



Advent 2022

De advent start op zondag 27 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 elk jaar extra aandacht aan de
adventsperiode.

Elke week wordt er een kaarsje meer aangestoken.
Er wordt bewust uitgekeken naar kerst, waar de geboorte van Jezus

centraal staat. Dit schooljaar vieren we het einde van de advent ook met
een viermoment op school met zowel kleuter- als lagere school.

SAMEN!



Datum proclamatie zesde leerjaar - 3de

kleuterklas

We willen graag de ouders van het zesde leerjaar en de ouders van onze
derde kleuterklassers tijdig op de hoogte brengen van de datum van de
proclamatie.
Deze zal doorgaan op dinsdag 27 juni 2023
(na school, exacte uur nog te bepalen).

Zoals u kan zien staan deze beide viermomenten op dezelfde dag
gepland.
Na een jarenlange traditie vinden we het tijd om ook hier BEWEGING in
te brengen en het viermoment op een heel andere manier aan te pakken
maar vooral SAMEN.

Hoe dit concreet in zijn werk zal gaan werkt ons team nog verder uit
maar we brengen jullie tijdig op de hoogte van het HOE en WAT.

Grootouderfeest (1KK en Instap)
Dinsdag 25/10, net voor de herfstvakantie, kwamen de grootouders van
onze instapklas en eerste kleuterklas naar onze school. De ju�en en
onze kleuters staken een leuke voorstelling in elkaar rond ‘muis die op
zoek ging naar een nieuw huis’!
Het werd weer een topmoment dat niet snel vergeten zal worden.



Dag van de sportclub

Woensdag 28 september was het de ‘Dag van de sportclub’.
We vroegen onze leerlingen om naar school te komen in de outfit van
hun favoriete sport/sportclub. Zo traden de leerlingen op als
ambassadeur en konden ze hun sportclub in de kijker plaatsen.

Ze kregen die ochtend
ook enkele proevertjes
van sommige
sportdisciplines!

De lagere school was IN
BEWEGING.

Website www.olfatplein.be
Vergeet zeker niet onze website af en toe te bezoeken.

We proberen zoveel mogelijk van onze activiteiten op school in beeld te
brengen zodat jullie je als ouder af en toe echt eens een vlieg kunnen
voelen en er zo toch ook een stukje bij geweest zijn.

http://www.olfatplein.be


Kalender november-december 2022
U kan de meest up to date data ook steeds terugvinden op de kalender
op onze website www.olfatplein.be

zaterdag 29/10 – vrijdag 6/11             Herfstvakantie

dinsdag 8/11 Bioklas 1KK - De herfst

woensdag 9/11 Mogelijke staking v/d vakbonden

donderdag 10/11 Bioklas 2KK - De herfst

L5 - L6 Herdenking oorlog (NM)

vrijdag 11/11 Wapenstilstand – vrijaf

dinsdag 15/11 L5 - L6 Zwemmen

vrijdag 18/11 Rapport 1

dinsdag 29/11 L3 - L4 Zwemmen

dinsdag 6/12 SINT op school!

vrijdag 9/12 L1 - Kronkeldidoe

dinsdag 13/12 L5-L6 Zwemmen

vrijdag 16/12 KERSTMARKT

donderdag 22/12 L6 bioklas - Knoppen

maandag 26/12 – vrijdag 6/1             Kerstvakantie

http://www.olfatplein.be

