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                       Jaarthema 

En … wat is jouw superkracht? 

In ons drukke leven verliezen we ze al wel 

eens uit het oog, maar iedereen beschikt over 

fantastische krachten die onze leefwereld 

positief kunnen beïnvloeden, ten minste als  

we dat toelaten. Dit jaar nemen we de tijd om ze 

te (her)ontdekken en ten volle te benutten. 

HET OLVP-TEAM  

directeur   NELSON DE VOS  nelson.devos@olvp.be 

secretariaat   MARTINE VERBEKE  martine.verbeke@olvp.be  

ESRA YILMAZ  esra.yilmaz@olvp.be  

KLEUTERSCHOOL 

K1A   juf KATHLEEN DE TENDER  kathleen.detender@olvp.be  

K1B juf HILDE HUYGHE   hilde.huyghe@olvp.be  

K1C   juf ILSE DE HAUWERE   ilse.dehauwere@olvp.be  

K1D  juf ELISE COLMAN   elise.colman@olvp.be  

K2A  juf NADIA PLASMANS   nadia.plasmans@olvp.be  

K2B  juf MARTINE BAERT    martine.baert@olvp.be 

juf KATRIEN VAN RUMST  katrien.vanrumst@olvp.be  

K2C   juf LISZ VERBEECK    lisz.verbeeck@olvp.be  

K3A  juf MARTINE MAES   martine.maes@olvp.be  

K3B  juf PASCALE ROOMS   pascale.rooms@olvp.be  

K3C juf VEERLE D’HONT    veerle.dhont@olvp.be  

juf LOES FRENCKEN   loes.frencken@olvp.be  

ZORG / BEWEGING      juf LAURY ROGIERS                 laury.rogiers@olvp.be 

BEWEGING    juf VEERLE MARIMAN       veerle.mariman@olvp.be  

KINDERVERZORGSTER  juf KELLY SCHEERS        kelly.scheers@olvp.be  

ZORGCOÖRDINATOR KS juf SAARTJE GIELEN       saartje.gielen@olvp.be  

JUFFEN VAN DE KLEUTEREETZAAL   juf Ondine, juf Ann, juf Cindy, juf Emine, juf Sabine 
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LAGERE SCHOOL 

L1A  juf ANNETTE BROKKEN   annette.brokken@olvp.be  

juf ANN-SOPHIE WATERSCHOOT  ann-sophie.waterschoot@olvp.be    

   

L1B  juf MARLEEN NIJS   marleen.nijs@olvp.be  

juf ANN-SOPHIE WATERSCHOOT  ann-sophie.waterschoot@olvp.be      

L1C  juf CATHY DE BOCK   cathy.debock@olvp.be  

L2A  juf STEPHANIE DE GROEVE  stephanie.degroeve@olvp.be  

L2B  juf MIEKE VERSCHELDEN  mieke.verschelden@olvp.be  

juf ANN-SOPHIE WATERSCHOOT  ann-sophie.waterschoot@olvp.be      

 

L2C  juf MICHAËLA PANNIER  michaela.pannier@olvp.be  

 

L3A  juf HILDE VERDONCK   hilde.verdonck@olvp.be  

juf SONJA DE WOLF   sonja.dewolf@olvp.be 

L3B  juf LEEN VAN STEENLANDT  leen.vansteenlandt@olvp.be  

juf MARIJKE TEMMERMAN  marijke.temmerman@olvp.be 

L4A juf VANESSA DE MAERE  vanessa.demaere@olvp.be  

L4B  juf KAAT AMELOOT   kaat.ameloot@olvp.be  

L4C juf KIM MESEURE   kim.meseure@olvp.be  

L5A  meester JEROEN VAN HECKE  jeroen.vanhecke@olvp.be  

L5C  juf SOFIE MONBALIU   sofie.monbaliu@olvp.be  

L6A  juf DONNA VAN ACKER   donna.vanacker@olvp.be  

L6B  meester JAN DAEMS    jan.daems@olvp.be  

BEWEGING  juf TINA VERHEYDEN   tina.verheyden@olvp.be  

  meester HANNES DE LANDTSHEER hannes.delandtsheer@olvp.be                                         

ZORG   juf MARIJKE TEMMERMAN  marijke.temmerman@olvp.be  

juf PASCALE STEVENS   pascale.stevens@olvp.be  

juf SONJA DE WOLF   sonja.dewolf@olvp.be  

MEDIACOÖRDINATOR     juf MIEKE VERSCHELDEN     mieke.verschelden@olvp.be  

ZORGCOÖRDINATOR                          juf ANNEMIE VAN BRANDE   annemie.vanbrande@olvp.be  

JUFFEN VAN DE EETZAAL LAGERE SCHOOL   juf Rose-Marie en juf Patricia 

MIDDAGOPVANG LAGERE SCHOOL     juf Cathérine en  …. 
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FAMILIENIEUWS … 

 We verwelkomen … 

Caileigh,  

zusje van Kénai (L1C) en Kiënto (K2C) Van Hooste  

 

We nemen afscheid van … 

De Heer Andreas Stevens, 

vader van juf Pascale Stevens, zorgjuf lagere school 

Zuster Chris Van Hauwermeiren, 

zuster van Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie, Sint-Niklaas 

 

PRAKTISCH … 

Schooluren  

07.00u – 08.10u vooropvang  

08.10u – 08.25u speelpauze 

08.25u  start lestijd 

11.40u  einde lestijd 

12.05u   einde lestijd op woensdag  

11.40u – 13.00u middagpauze 

Wie om 11.40u naar huis gaat, wordt pas vanaf 12.50u opnieuw op school verwacht.  

13.00u  start lestijd 

15.25u   einde lestijd 

15.25u – 15.45u speelpauze 

15.45u – 16.15u studie L1 en L2 (L1 vanaf Nieuwjaar) 

15.45u – 16.45u studie L3, L4, L5 en L6 

Opvang kleuters en lagere school tot 18.00u 

 

Secretariaat  

Op het secretariaat kan je elke schooldag terecht voor de aankoop van een kaartje of 

een tienbeurtenkaart voor opvang, studie of middagverblijf. 

 

 

 



Jarig?  

Elke jarige wordt in de klas gevierd. De juf of meester zet de jarige in de kijker.  

Het is niet wenselijk snoep, taart of enige andere traktatie mee te geven naar school.  

Houden jullie daar rekening mee?  

 

 Het kriebelteam   

In samenspraak met het CLB controleert het kriebelteam na elke vakantie elk kind op 

school op neten of luizen in de haren. Op deze manier behouden we een goede 

controle. Onze manier van aanpakken is nu al goed ingeburgerd bij de kinderen en de 

ouders.  

We geven geen controlebriefjes meer mee als de klas vrij is van neten of luizen. Als we ze wel 

vaststellen, krijgen alle kinderen van die klasgroep nog een meldingsbriefje mee.  

Als je als ouder zelf neten of luizen ontdekt bij jouw kind, geef een seintje aan de klasleerkacht 

a.u.b. 

 

Drankbeleid  

 De invoering van de hervulbare drinkfles voor water was vorig jaar een groot succes in 

de lagere school. Alle kinderen van de lagere school mogen ook dit jaar deze drinkfles 

elke dag opnieuw meebrengen. Ze wordt enkel in de klas gebruikt. 

 Je mag een eigen hervulbare drinkfles meegeven: schrijf er duidelijk de naam op. 

 Enkel vullen met water! 

 Controleer steeds goed de sluiting. 

Tijdens de middagpauze wordt enkel water of melk aangeboden.  

 

Tuttti Frutti  

Tutti Frutti is het bekende fruitproject voor scholen. Niemand minder dan Jommeke zet 

zijn tanden in de bekende fruitactie. Samen met heel de klas eten de kinderen op 

een vaste dag in de week (vanaf donderdag 6 oktober) een stuk fruit als tussendoortje. 

Het doel? Kinderen en jongeren meer groenten en fruit te doen eten.    

Wil je er meer over weten? Surf naar  http://www.fruit-op-school.be/home/het_project . 

 

Schoolkrant  ‘Gazet Present’ 

Elke laatste schooldag van de maand wordt er een nieuwe Gazet Present 

uitgegeven. Ze is via de website www.olvp.be digitaal te lezen.  

Vanaf eind september zal deze schoolkrant niet meer worden afgedrukt om 

aan alle kinderen mee te geven. We raden aan om ze digitaal te lezen via de 

website. Op deze manier werken we mee aan een economischer beleid en sparen we veel energie 

uit: tijd, papier, drukwerk,  …  

Om praktische redenen zullen we de maandkalender wel maandelijks op papier meegeven.  

http://www.fruit-op-school.be/home/het_project
http://www.olvp.be/


KALENDER SEPTEMBER 2016   

Do  1 Start schooljaar  

Vrij  2 

Eucharistie  

Gazet Present 1 
Verkiezingen Kinderparlement  
Kriebelteam op pad 

Za  3  

Zo  4  

Ma  5 Kriebelteam op pad 

Di  6 Infoavond L1 tot en met L6 

Woe  7  

Do  8 Zwemmen L3 en L6 

Vrij  9  

Za  10  

Zo  11  

Ma  12  

Di  13  

Woe  14  

Do  15 Zwemmen L3 en L6 

Vrij  16 VM: Kronkeldiedoedag voor L2 – Sporthal Sint-Gillis 

Za  17  

Zo  18  

Ma  19  

Di  20 Personeelsvergadering : geen studie, wel opvang voorzien 

Woe  21 K1 naar de fruitboerderij  

Do  22 Zwemmen L3 en L6 

Vrij  23 Uitwisselmoment K3 en L1 

Za  24  

Zo  25  

Ma  26  

Di  27 Oudercontact kleuterschool  

Woe  28 Vlaamse veldloop De Ster voor L1 tot en met L6 

Do  29 

Zwemmen L3 en L6 

Oudercontact kleuterschool 
Gazet Present 2 

Vrij  30 Facultatieve verlofdag  

 

Wie toch nog een papieren exemplaar van de schoolkrant wil, kan dit aanvragen via onderstaande 

strook.  

 

Ondergetekende, …………………………………………………………………………………………….………………………..…………………………………… 

ouder van ………………………………………………………………………………………………………………………   uit klas …………………..………… 

wens toch nog maandelijks de ‘papieren’ Gazet Present te ontvangen. 


