
Informatiefje 1 – 29 augustus 2022 

 

Nog 3 nachtjes slapen en … hartelijk welkom in schooljaar 2022/2023 

Op donderdag 1 september verwachten wij 338 leerlingen, verdeeld over 18 klassen. Wij 

wensen al onze leerlingen een leerrijk en fantastisch schooljaar toe!  

 

Infomoment 29 augustus 

Welkom ouders en kinderen van het eerste leerjaar vanaf 19 uur voor een kijkmoment. De 

leerlingen ontvangen van de gemeente een brooddoos en de ouderraad schenkt een 

turnzakje. Het is tevens mogelijk om bij meester Dennis een turn T-shirt aan te kopen. 

 

Meester Dennis komt op vrijdag 2 september rond in de klassen met de T-shirts. Wens je 

een nieuwe aan te kopen? Prijs: 7 euro. Badmutsen kunnen ook aangekocht worden maar 

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

eerstvolgende zwemles. Prijs van de badmuts is 2,50 euro. De eerste zwembeurt voor 2e, 4e 

en 6e leerjaar gaat door op woensdag 14 september. Voor het 1e, 3e en 5e leerjaar starten de 

zwemlessen op woensdag 21 september. 

 

Eerste schooldag 

De eerste schooldag mogen ouders mee op de speelplaats en openen we samen het nieuwe 

schooljaar. 

 

Nieuw dit schooljaar 

Vanaf 5 september gaat de schoolbel reeds om 8u37! De leerlingen moeten dan zelfstandig 

naar de klas zodat de lessen kunnen starten om 8u40. Ook ‘s middags bellen we 3 minuutjes 

vroeger, namelijk om 13u12. 

 

De twee rijen ’s middags blijven ongewijzigd: een rij fietsenberging en oversteek aan het 

kruispunt. Na schooltijd verdwijnen de rijen. De leerlingen die met de fiets zijn, mogen zelf 

naar de fietsenberging waar er toezicht zal gehouden worden. De overige leerlingen gaan 

per klas buiten. We hebben een gemachtigd opzichter aangevraagd aan de gemeente voor 

het kruispunt. Aangezien de Driesstraat een schoolstraat is, organiseren wij geen kleuterrij 

meer. Leerlingen die wel naar de kleuterschool moeten stappen, vragen we om zeker aan de 

rechterkant van de straat te blijven. 

 

De kinderen van het eerste tot en met het vierde leerjaar blijven op school in de naschoolse 

opvang. Leerlingen van het 5e en 6e worden door leerkrachten tot aan de Pagadder begeleid. 

 

Dankzij jullie steun aan de school- en ouderraadactiviteiten kochten we nieuwe 

speelgoedtuigen aan. Helaas werd het opbouwen hiervan uitgesteld wegens de hitte. We 

hopen dat ze nog begin september kunnen opstarten. 

 

Mogen wij vragen om de koek in een doosje te steken en water in een drinkbus mee te 

geven. Dus geen flesjes meer om de afvalberg te beperken. Woensdag brengen de leerlingen 



een stuk fruit mee. Op andere dagen graag een stuk fruit voor de voormiddag en een koek 

voor de namiddagspeeltijd. De drankfonteintjes worden afgebroken. In de plaats voorzien 

we kraantjes zodat de leerlingen steeds hun drinkbus kunnen bijvullen. 

 

Dit schooljaar stappen we voor de meeste communicatie over naar smartschool.  Op ons 

onthaalavond op 14 september organiseert onze ICT-cel een infomoment over de werking 

hiervan. Jullie ontvangen dan tevens de logingegevens. 

 

Kalender ouderraad 

Wegens het grote succes van de voorbije jaren is het reeds de 16de keer dat de ouderraad 
een fotoshoot organiseert voor de schoolkalender. Dit op vrijdag 2 september met als thema 
“de eerste letter van de maand”. 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 zorgen voor fleurige kledij? 
 

We geven deze kalender 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. 

 

Schoolrekeningen 

Kijk je even na of de laatste schoolrekening betaald werd? Bedankt. 

 

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 

 

Kalender 

Maandag 29 augustus: onthaalmoment voor de leerlingen van het 1e leerjaar. 

Donderdag 1 september: eerste schooldag. 

Vrijdag 2 september: fotoshoot ouderraad. 

Donderdag 8 september: snuffeldag academie voor het 1e, 2e en 3e leerjaar / 1e typeles. 

Vrijdag 9 september: terugkomdag voor 1abc. 

Woensdag 14 september: zwemmen 246 / onthaalavond voor alle klassen (meer info volgt) 
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