
Informatiefje 5 – 24 september 2021 

 

Kalender 

Maandag 27 september: pedagogische studiedag 

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

de namiddag 

Donderdag 30 september: typeles 

Dinsdag 5 oktober: dag van de leerkracht 

Woensdag 6 oktober: facultatieve verlofdag (jaarmarkt) 

Donderdag 7 oktober: typeles 

Vrijdag 8 oktober: meester op de fiets 3abc 

Zaterdag 9 oktober: kip@home  

 

Dag van de sportclub 

Sport Vlaanderen en MOEV roepen alle kinderen en leerkrachten op om op woensdag 29 

september in de outfit van hun favoriete sport (sportclub) naar school te komen.  

Verrassing voor de leerjaren die niet gaan zwemmen. We voorzien een sportinitiatie:  

 eerste leerjaar: korfbal (Bornem Korfbal Club) 

 derde leerjaar: taekwondo (Taekwondo Bornem) 

 vijfde leerjaar: basketbal (Geranimo Bornem Basket)  

 

Strapdag 

Alle opdrachten werden perfect uitgevoerd. De leerlingen kregen hiervoor een extra 

speeltijd. De sfeerbeelden kan je bekijken in het fotoalbum op onze website: www.olvpls.be. 

  

Kalender ouderraad 

De kalenders werden iets later verdeeld… Het is weer een zeer geslaagde editie.  De 
kalender kan je aankopen door 12 euro cash mee te brengen. Zo niet, bezorg je hem terug 
aan de juf of meester. Bijbestellingen kunnen steeds via de klasleerkracht of het secretariaat. 
 

Smartschool 

We hebben een nieuwe link: https://forms.office.com/r/kcx6h6C8wN! 

Deze verwijst naar een vragenlijst ivm de gezondheid van jullie kind. Belangrijke gegevens die we in 

smartschool willen ingeven. Alvast bedankt voor jullie geduld en het invullen.  Let wel: slechts één 

enkele ouder vult de lijst in. Zo vermijden we dubbele dossiers. 

Kip@home 

Vergeten jullie niet om jullie bestelling door te geven? Dit ten laatste 29 september. Een 

extra uitnodiging kan je altijd verkrijgen via het secretariaat. 

 

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. 

 

http://www.olvpls.be/
https://forms.office.com/r/kcx6h6C8wN
mailto:secretariaat@olvpls.be


Muziekacademie 

We vernamen van enkele ouders dat de academie strenger is geworden i.v.m. onwettige 

afwezigheden. In samenspraak met de muziekschool hebben we afgesproken dat bij een 

schooluitstap, de ouders de naam van de leerling doorgeven aan het secretariaat van de 

school. Wij kunnen dan de lijst doorsturen. 

 

Familienieuws  

Proficiat aan juf Nadia (6a) bij de geboorte van haar kleindochter, Amelie. 

 


