
Informatiefje 2 – 31 augustus 2021 

 

Nog één nachtje slapen…. 

De eerste schooldag! Wij wensen alle leerlingen een leerrijk en fantastisch schooljaar 

2021/2022 toe.  

 

Turn t-shirt en badmuts 

Meester Dennis komt morgen langs in de klassen met turn t-shirts. Je kan deze aankopen 

met cash geld, liefst gepast, voor de prijs van 7 euro. Badmutsen kunnen ook aangekocht 

worden maar twijfel je aan de kleur (groen, blauw of rood) kan je hier ook mee wachten tot 

de eerstvolgende zwemles (zie kalender). Prijs van de badmuts is 2,50 euro. 

  

Middagtoezicht 

In het vorige informatiefje deelden we reeds mee dat we zoveel mogelijk buiten gaan eten. 

Er wordt daarom nog geen drank vanuit de school geserveerd. Geef dus zeker voldoende 

water mee in een drinkbus. Deze kan trouwens steeds gevuld worden gedurende de dag.  

 

Luizenalarm 

Bij de start van een nieuw schooljaar duiken deze beestjes vaak op in de school. Controleer 

dus zeker op regelmatige basis het haar van je kind. Indien er luizen gesignaleerd worden, 

krijgt elk kind van de klas een sticker in de agenda. Hier kan je aanvinken dat je het haar hebt 

gecontroleerd en/of behandeld. Enkel zo kunnen we snel en efficiënt een eventuele 

luizenplaag overwinnen. 

 

Onthaalavond 8 september 

De klassen worden alfabetisch in groepen verdeeld. Ook hier vragen we om bij voorkeur met 

slechts één ouder te komen en een mondmasker te dragen. Meer info in een volgend 

informatiefje. 

 

Brooddozen gemeente 

De gemeente Bornem schenkt gratis brooddozen aan de nieuwe leerlingen. Deze worden 

vrijdag verdeeld. 

 

Typeles - VTTI 

Eind vorig schooljaar werden de inschrijvingsformulieren van VTTI meegegeven aan de 

leerlingen van het 4e en 5e leerjaar voor de typecursus die je kind tijdens de middag kan 

volgen op school. Nog niet ingeschreven maar heb je wel interesse? Kijk dan op de website 

van www.vtti.be voor meer info. 

 

Website 

Wens je je uit te schrijven voor het informatiefje? Dan kan dit met de link onderaan deze 

nieuwsbrief of via een mailtje naar secretariaat@olvpls.be. 

 

 

http://www.vtti.be/
mailto:secretariaat@olvpls.be


Kalender ouderraad 

Wegens het grote succes van de voorbije jaren is het reeds de 15de keer dat de ouderraad 
een fotoshoot organiseert voor de schoolkalender. Dit op vrijdag 3 september in de 
namiddag met als thema “sporten”. Op deze kalender staan reeds heel wat nuttige data 
zoals zwembeurten, vrije dagen, reeds geplande activiteiten,… en natuurlijk de foto van de 
jarige leerlingen per maand. Kunnen jullie voor de verjaardagmaand van jullie kind(eren) 
themamaterialen of verkleedspullen meegeven? 
 
Januari: wintersporten (skiën, snowboard, ijshockey, kunstschaatsen,…) 
Februari: volleybal, basketbal en korfbal 
Maart: alles op wieltjes (fietsen, rolschaatsen, inline skates,…) 
April: voetbal 
Mei: slagsporten (tennis, badminton, paddel, tafeltennis,…) 
Juni: hockey 
Juli: zwemmen 
Augustus: atletiek 
September: dansen (ballet, hiphop, breakdance,…) 
Oktober: gymnastiek 
November: vechtsporten (karate, judo, …) 
December: circus (eenwieler, balanceren, jongleren,…) 
 

We geven deze kalenders per gezinsoudste mee. Als je deze niet wil aankopen, bezorg je 

hem terug aan de juf of meester. Bijbestellingen kunnen steeds via het secretariaat. Prijs per 

kalender is 12 euro. 

 

Pagadder 

De gemeente Bornem is op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers voor de naschoolse 

kortopvang in enkele scholen. Kan je je vrijmaken op maandag, dinsdag, donderdag en/of 

vrijdag tussen 15u30 en 17u30? Neem dan snel contact op met de jeugddienst op het 

nummer 0499/64 35 45 of mail: jeugd@bornem.be. 

 

Kalender 

Woensdag 1 september: eerste schooldag 

Vrijdag 3 september: fotoshoot ouderraad 

Woensdag 8 september: zwemmen voor 1, 3 en 5 / infoavond voor alle ouders. 

Vrijdag 10 september: terugkomdag voor 1abc. 

 

mailto:jeugd@bornem.be

