
Informatiefje 13 – 27 januari 2022 

 

Kalender 

Vrijdag 28 januari: winterrapport 

Maandag 31 januari: theater cc 4abc 

Woensdag 2 februari: pedagogische studiedag 

Donderdag 3 februari: pannenkoekenslag 

Dinsdag 8 februari: steamdag 

Vrijdag 11 februari: medisch schooltoezicht 6c 

 

Pannenkoekenslag 

Heel erg bedankt voor jullie inzet. Dankzij de winst alweer een stapje dichter bij ons nieuw 

speeltuig! 

Niet één maar wel twee klassen zijn de winnaar van het pannenkoekenfeest: 1C en 6B. Deze 

leerlingen mogen zich verwachten aan een lekker feest met chocomelk. 

De pannenkoeken en wafels worden verdeeld op donderdag 3 februari. Afhalen kan tussen 15 

en 18 uur. 

 
We geven jullie alvast een heerlijk recept mee: pannenkoek met Strüdel-allures. 
Benodigdheden: een Beauvoordse pannenkoek, een overschotje appelmoes, kaneel en een 
bolletje ijs. Eventueel kunnen er ook in rum geweekte rozijntjes bij. Warm de appelmoes wat 
op, strooi er naar eigen smaak wat kaneel in en/of de rozijntjes. Warm je pannenkoek op en 
schep er een streepje “apfelmuss” op. Rol de pannenkoek op en doe er nog een bolletje ijs bij. 
Snel en lekker winters! 
 
Coronamaatregelen 
Er zijn versoepelingen! 
Wel blijft gelden dat wie symptomen vertoont, thuis moet blijven en zich moet laten testen. Wie 
besmet is, moet in isolatie. 
 
Wat verandert er dan? 

 De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4 positieve 
gevallen verdwijt vanaf 27/1. 

 Leerlingen mogen vanaf 27/1 na een hoogrisicocontact binnen het gezin naar school 
blijven gaan. 

 Alle contacten binnen de school met leerlingen worden beschouwd als 
laagrisicocontacten, ook bij onderwijspersoneel. 

 We blijven maximaal inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen: ventileren en het 
dragen van mondmasker vanaf 6 jaar. 

 
Heb je hieromtrent nog vragen? Aarzel dan zeker niet om de school te contacteren. 
 



Vaccinatie 
Onze school zal nooit op eigen initiatief je kind vaccineren. 
Leerlingen die reeds naar het vaccinatiecentrum zijn geweest, hebben vermoedelijk wel 
gemerkt dat er een leerkracht aanwezig was. Op verzoek van het vaccinatiecentrum hebben 
enkele leerkrachten namelijk een opleiding gekregen om kinderen mee te begeleiden op 
woensdag en zaterdag.  
 
Inschrijvingen schooljaar 2022-2023 
Vanaf 15 januari is instapperiode 1 gestart. Dat betekent dat inschrijven voor volgend schooljaar 
mogelijk is voor broers/zussen van onze lagere school en voor kinderen van leerkrachten. 
 
Na de krokusvakantie zijn alle inschrijvingen welkom. Maak hiervoor een afspraak via mail 
nathalie.smet@olvpls.be, secretariaat@olvpls.be of 03/889 44 74. Het is ook steeds mogelijk de 
inschrijvingsformulieren op te vragen om deze thuis in te vullen. 
 
Steamdag  
Steam is een internationale gebruikte afkorting voor Science, Technology, Engineering, Arts en 
Mathematics. Tijdens onze steamdag op 8 februari mogen onze leerlingen ontdekken, proberen, 
spelen en onderzoeken. Op basis van deze bevindingen kunnen ze eigen oplossingen 
ontwerpen.  
 
Familienieuws 
Veel sterkte aan de familie van Eline Duchesne bij het overlijden van haar grootmoeder, Bertha 
Feremans. 
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