
Informatiefje 8 – 9 november 2021 

 

Kalender 

Woensdag 10 november: zwemmen 246 

Donderdag 11 november: wapenstilstand 

Zaterdag 13 november: herfsthappening ouderraad 

Woensdag 17 november: zwemmen 135 

Donderdag 18 november: typeles 

Vrijdag 19 november: OLVP frietjesfestijn 

Maandag 22 november: start voorleesweek 

Woensdag 24 november: zwemmen 246 

Donderdag 25 november: medisch schooltoezicht 4a 

Vrijdag 26 november: wintersportdag schaatsen 3abc en 4abc 

 

Schoolrekening 

De eerste schoolrekening werd verstuurd. Wij hopen op een stipte betaling, zeker nu er een 

POM-optie is, een betaalsysteem waarbij jullie makkelijker kunnen betalen via een QR-code. 

Komt de rekening, om welke reden dan ook, ongelegen? Betaal je deze liever in 

verschillende schijven of wensen jullie een afbetalingsplan? Neem dan zeker contact op met 

het secretariaat. We vinden vast en zeker een oplossing.  

Als jullie in een financieel moeilijke situatie zitten, kunnen jullie ook persoonlijk terecht bij 

het sociaal huis, Broekstraat 40 B te Bornem. Daar kan men bekijken of jullie recht hebben 

op extra steun: 03/890 60 70 of sociaalhuis@bornem.be. 

 

Nieuwjaarsbrieven 

We hebben een strookje verdeeld voor het bestellen van de nieuwjaarsbrieven. Bezorg deze 

ten laatste 22 november aan de juf of meester. 

 

OLVP-feestdag 

Officieel vieren we op 21 november onze olvp feestdag. Wij maken er echter op vrijdag 19 

november een echt feest van met ’s middags een frietjesfestijn. Boterhammetjes hoeven die 

dag dus niet. Ook zijn we dan op zoek naar nieuwe toptalenten. Leerlingen kunnen zich 

inschrijven voor een leuk dansje, een mooi liedje, een toneeltje, ongelofelijke 

turnoefeningen en misschien zit er wel een echte goochelaar in de zaal!  

 

Herfsthappening 

Een warme oproep voor alle talenten om ook op zaterdag 13 november hun act te tonen. 

Dan kunnen ook ouders zien hoe geniaal, knap en talentvol onze leerlingen wel zijn. 

Trouwens is dit een ideale gelegenheid voor een generale repetitie om te schitteren op 

vrijdag 19 november.  
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