
Informatiefje 15 – 24 februari 2022 
 

Kalender 
Vrijdag 25 februari: carnavalsfeest / einde fluoactie 
Van maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart: krokusvakantie 
Maandag 7 maart: start jeugdboekenmaand 
Dinsdag 8 maart: ouderraad / oriëntatiegesprekken 6abc 
Woensdag 9 maart: zwemmen 135 / oriëntatiegesprekken 6abc 
Vrijdag 11 maart: pyjamadag Bednet / schoolfotograaf kleuterschool 
Maandag 14 maart: CC film 5abc en 6abc 
Donderdag 15 maart: geen huiswerkklas wegens personeelsvergadering 
Woensdag 16 maart: zwemmen 246 
Donderdag 17 maart: bezoek bib 5a / kangoeroewedstrijd 
Vrijdag 18 maart: Suske en Wiskemuseum + melk4kids 3abc / AED-vorming 6abc 
Maandag 21 maart: facultatieve verlofdag 
Woensdag 23 maart: zwemmen 135 
Donderdag 24 maart: infoavond voor de ouders van de derdekleuterklassers 
 
Carnavalsfeest 
Het belooft een spectaculair feest te worden! Van leuke, grappige en misschien wel griezelige 
verklede leerlingen tot de ontmaskering van “the masked teacher”. Op onze website vind je 
onder de videoknop al wat info. De opnames zijn reeds achter de rug en om 13u15 starten de 
filmpjes voor onze leerlingen met om 14u30 de live onthulling. Een lekkere hotdog op de 
speelplaats maken deze dag ongetwijfeld compleet. 
 
Planning jeugdboekenmaand 
Thema dit jaar: helden en schurken. We starten op 7 maart met een toneeltje en heel wat 
opdrachten voor onze leerlingen.  
 
Whizzkids 
Wat zijn we trots op de klas van meester Kristof en meester Jelle! De leerlingen zijn erin 
geslaagd om de halve finales te bereiken in de Whizzkids-wedstrijd. Dit is een onlinewedstrijd 
waarin de leerlingen worden uitgedaagd om hun ict-vaardigheden te ontwikkelen. Klas 5a 
behaalde een fantastische 449 op 450 en 5c scoorde 447 op 450. Samen met nog 50 andere 
klassen gaan ze op vrijdag 11 maart strijden voor een finaleplaats in Walibi. 
  
Schoolfotograaf olvp kleuterschool 
11 maart komt de schoolfotograaf langs in de olvp kleuterschool. In de namiddag vertrekken we 
met de broers en zussen richting Toverplein. Wil je die dag in pyjama komen voor de 
Bednetdag? Doe dan zeker onder je pyjama “gewone” kledij aan of breng extra kledij mee. 
 
 
 
 



Fiscale attesten 
De fiscale attesten die jullie hebben ontvangen, zijn maar van toepassing tot en met 30/6/2021. 
Dankzij ons nieuw boekhoudprogramma kunnen we deze voor boekjaar 2021 doorsturen met 
uitzondering voor de factuurperiode november en december.  Volgens de wetgeving mogen 
deze niet verrekend worden omdat deze middagtoezichten van die periode in 2022 werden 
betaald. De vorige versie mag dus verwijderd worden en de nieuwe komt er digitaal aan na de 
krokusvakantie. 
 
Infrastructuur 
In de krokusvakantie start de aannemer met de vernieuwing van de ramen aan de kant van de 
Temsesteenweg! 
 
Zwemmen 
Goed nieuws. Na de krokusvakantie mogen we opnieuw busvervoer organiseren voor de 
zwembeurten. 

 
Erfgoeddag maakt school 
We organiseren op zondag 24 april tussen 11 en 17 uur een erfgoeddag op onze school. Een 

leuke tentoonstelling over de Broederschool + OLVP kleuter- en lagere school. De organisatoren 

zijn nog op zoek naar foto’s, anekdotes, materiaal,… Fotografeer je originele foto’s met je gsm en 

mail deze naar secretariaat@olvpls.be , directie@olvpls.be , boeykens.dirk@skynet.be. Zo gaan de 

originele foto’s zeker niet verloren.   

 
Trooper 
Shop je online? Maak dan een extra klik via Trooper en steun onze olvp lagere school.  Bijna alle 
bekende (en minder bekende) shops werken hier aan mee. Telkens je iets online koopt ga je 
naar trooper.be/olvplagereschoolbornem. Daar zoek je de shop waar je wil aankopen. Doe je 
aankoop net zoals anders. De shop schenkt een percent aan onze school. Zelf betaal je er geen 
eurocent extra voor.  
 
Familienieuws 
Veel sterkte aan de familie van Ferre (5c) en Jesse (3c) Van Steen bij het overlijden van hun 
overgrootvader, William Naudts. 
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