
Informatiefje 4 – 15 september 2021 

 

Kalender 

Donderdag 16 september: typeles 

Vrijdag 17 september: strapdag 

Maandag 20 september: viering 2e graad / ouderraad 

Dinsdag 21 september: kinderwereldatelier Superwereldmol en natuurmuseum Kina 3abc 

Woensdag 22 september: zwemmen 135 

Donderdag 23 september: viering 1e en 3e graad 

Vrijdag 24 september: schoolfotograaf 

Maandag 27 september: pedagogische studiedag 

Woensdag 29 september: zwemmen 246 / dag van de sportclub / veldloop Sparta Bornem in 

de namiddag. 

 

Strapdag 

Kom vrijdag 17 september al trappend of stappend naar school! 

We maken er een leuke dag van met 6 uitdagingen: 

 Start tot strap: 280 leerlingen van de 331 leerlingen komen op een autoluwe manier 

naar school (te voet, fiets, step,…) 

 Airbike for strap: welke klas kan het langst luchtfietsen? 

 Wash for strap: de leerlingen van het 3e en 4e leerjaar poetsen samen 165 fietsen 

 Run/walk for strap: de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar strappen samen 250 km in 

de buurt van de school 

 Sing for strap: we zingen met de hele school het straplied 

 Eat for strap: 280 leerlingen picknicken op straat (onze schoolstraat) 

 Pimp a bike fors trap: de leerlingen van het 1e en 2e leerjaar versieren enkele fietsen. 

 

Zijn alle uitdagingen volbracht? Dan krijgen de leerlingen aansluitend een extra 

namiddagspeeltijd. 

 

Begeleiding rijen 

Na schooltijd – om 15u40 – vormen de leerlingen rijen die gegroepeerd de school verlaten. 

We vragen de ouders die hun kinderen aan de schoolpoort ophalen enkel aan de overzijde 

van de poort te wachten om de rijen niet teveel te hinderen. Alvast al bedankt voor jullie 

begrip. 

 Rij 1: poort Rijkenhoek (eerst groep van 4e leerjaar dan 5e leerjaar en tot slot het 6e 

leerjaar) 

 Rij 2: poort Rijkenhoek (eerst groep van het 1e leerjaar dan 2e leerjaar en tot slot het 

3e leerjaar) 

 Rij 3: kleuterschool OLVP en Pagadder Driesstraat (5e en 6e leerjaar) 

 Rij 4: café Luxhuis (Boomstraat / Kardinaal Cardijnplein) 

 Rij 5: Pagadder op school (van het 1e tot het 4e leerjaar – polyzaal) 

 Rij 6: fietsenberging en richting ziekenhuis 



 

Kalender 

De kalender wordt maandag 20 september meegegeven met de gezinsoudste.  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. 
 

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf komt langs op vrijdag 24 september. Er worden geen pasfoto’s meer 

genomen voor de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar. Enkel individuele foto’s en foto’s met 

zus(sen) en/of broer(s). Voor de foto’s met de kleutertjes is het nog wachten tot het derde 

trimester.  

 

Smartschool 

Zoals we reeds hebben vermeld, is er iets fout gelopen met de link voor de invullijst. De 

verantwoordelijke probeert nu zo snel mogelijk een nieuwe link aan te maken. Ouders die 

een office account hadden en hun gegevens wel hebben ingevuld, zullen we moeten vragen 

om dit nog een keertje te doen. Bedankt aan heel wat ouders voor de melding.  

   

Kip@home 

Jullie kregen via de gezinsoudste een uitnodiging in de bus voor onze take away: kip@home. 

Wij hopen natuurlijk op een massale verkoop. 

 

Sponsorbrief 

Zijn er vragen over de sponsorbrief die jullie hebben ontvangen? Stel deze gerust aan 

secretariaat@olvpls.be of 03/889 44 74. Vergeet zeker niet gratis centjes in te zamelen via 

trooper.be/olvplagereschoolbornem. 

 

Medicatie  

Als kinderen medicijnen nodig hebben die niet thuis gegeven kunnen worden, kan de school 

ze toedienen. Hier moet wel altijd een ondertekend doktersattest aan toegevoegd worden 

met volgende gegeven: naam van de arts, leerling en ouders; naam van de medicatie; de 

vorm (tabletjes, siroop…); het tijdstip waarop de medicatie moet gegeven worden; de 

hoeveelheid en de wijze van bewaring. De school mag geen medicatie toedienen op eigen 

initiatief. Daarvoor zijn we niet bevoegd. 
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