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En … wat was jouw superkracht  

het afgelopen schooljaar? 

    

Dag ieder1 

De vakantie staat voor de deur… Twee maanden lang kunnen onze kleuters en 

leerlingen genieten van een welverdiende en hopelijk zonnige vakantie. 

Voor alle genieters heb ik een tip: 

VAKANTIE = Kom tot jezelf, kom tot rust!! 

De afstand die je daarvoor moet afleggen 

is niet zo groot. 

Het is de afstand tussen 

je buitenkant en je binnenkant. 

Als daar geen vrede en vreugde is,  

zal je nergens ter wereld 

vakantievreugde vinden. 

Is er vrede en vreugde in je hart 

dan kun je gaan waar je wil: 

HET ZAL VAKANTIE ZIJN!! 

Op vrijdag 1 september 2017 verwachten we iedereen terug op school!! 

 

Met zonnige groet 

Nelson De Vos 

Directeur basisschool OLVP 

   



FAMILIENIEUWS … 

 

 We nemen afscheid van …

 

Dhr. Albert Elewout,  

vader van juf Ondine 

Mevr. Louisa De Ridder, 

  overgrootmoeder van Kato (K2B) en Jules De Swert (L2B) 

 Mevr. Anna Thierens, 

 Grootmoeder van juf Kim (L4C)  

 

 

 

 

Een oproep !! 

 

Beste ouders, 

We willen met onze school graag meedoen 

aan een actie van Lu. 

De Prince van Lu wordt 90 jaar en je kan met 

de codes van deze producten voor playmobil 

sparen. 

Je vindt de codes onder de sluiting van de 

princekoeken. 

Heb je zin om ons te helpen, dan mag je de codes bezorgen aan juf Martine & juf 

Katrien van K2B. 

 

We wensen je naast een prettige vakantie, veel smulplezier. 

 

  



Uitnodiging … 

 

 

 

 



Nieuws uit de eerste kleuterklas … 

 

Op 2 juni kregen we  bezoek van theater Hutsepot. 

Dit was enkel voor de kleuters uit de eerste kleuterklas. 

Het was zowel een visueel als auditief spektakel waar iedereen heeft van genoten, zelfs de 

juffen vonden het kleur –en lichtspel echt de moeite. 

“Zoemkwaakkriebeltjes” , was de naam van het alles omvattende theaterstuk. 

Voor meer info zie website www.theaterhutsepot.be 

 

 

Voor meer foto’s zie www.olvp.be 

 

 

 

 

 

 

 

Op 6 juni stonden we allemaal paraat om met de bus op schoolreis te vertrekken naar Lille 

waar we in Mega Speelstad ons eens goed konden uitleven! 

Onze kleuters hadden ogen te kort voor zowel de binnenspeeltuin als de buitenspeeltuin. 

Lekkere frietje, drankje en een ijsje maakte onze dag compleet. 

 

 

 

Voor meer leuke foto’s zie 

www.olvp.be 

 

Prettige vakantie aan iedereen! 

 

 

http://www.theaterhutsepot.be/
http://www.olvp.be/
http://www.olvp.be/


 

Tijd om te gaan, ’t is hier gedaan … 

 

Bijna 50 kinderen verlaten onze school om in september te starten in het secundair.   

Ze vierden hun afscheid met een fijne slotshow, waarin onderstaande liedjes te 

horen waren.  Hopelijk bewaren ze goede herinneringen aan hun tijd op onze 

school:  ‘Lagere school is nu passé, ’t was hier toch wel best oké!’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Op de melodie van ‘het straplied 2016’: 

 

Eind van ’t zesde, iets om van te dromen, 
Vakantie tof, laat de zon maar komen 
Maar eerst nog show hier vooraan 

Klap maar mee en laat je gaan! 

Juffen, meesters, luister nou eens even 

We kunnen ’t jullie op een briefje geven 
Wij zijn hier nu echt wel klaar 

Op nu naar het middelbaar 

Naar het secundair, zie ons hier nu echt staan blinken 

We speelden ‘t kleir, en mé goe veel flair 

Lagere school is nu passé, ’t was hier toch wel best oké (2x) 

’t Paard van Troje, zou je ’t nog vergeten 

Cola met c, dat moet je nu toch weten 
Alle maaltafels gezien, 

Êtr’, avoir ook bovendien 

Naar het secundair, daar moeten we echt op klinken 

Met een grand dessert, rijmt op fancy fair 

Lagere school is nu passé, ’t Was hier toch wel best oké (x 2) 

 

 

 

 

 

Eindlied (melodie van “Can’t stop the feeling” – Justin Timberlake) 

 

Heel lang geleden 

De kleutertijd 
Dat is al lang geleden 

Ja, dat is een feit 
We leerden spelen 

In onze klas 
Van kleine kleuter tot in de zesde klas 
 

Maar onze tijd zit er hier nu op  
‘t Is ‘t moment om te gaan 

Mooie herinneringen in ons hart, vergeten we niet – oeh 
Alle juffen en ook meesters, zeggen wij nu echt vaarwel 
‘t Is een fijn verhaal geweest 

Maar nu is het af 
 

 
 



 

Met spijt in ons hart, weg van deze school 
Geen ruzie meer om die goal 

‘t Ga jullie goed 
We zien elkaar weer 
Dus tot ziens, tot ziens, tot ziens 

 
OLVP, ’t was hier een mooie tijd-tijd-tijd  

Nu vertrekken we tot onze spijt  
Wij zijn klaar voor een nieuwe stap, stap, stap 
Wij, zesdes, zeggen jullie vaarwel 

Tijd om te gaan 

‘t Is hier gedaan 
Tijd om te gaan 
‘t Is hier gedaan 

 
Oeh, dan over naar klas één 

Leren schrijven, lezen, rekenen iedereen 
Nadien de tafels en Franse taal 
Dat was toch echt een wondermooi verhaal 

 
Maar onze tijd zit er hier nu op  

‘t Is ‘t moment om te gaan 
Mooie herinneringen in ons hart, vergeten we niet – oeh 
Alle juffen en ook meesters, zeggen wij nu echt vaarwel 

‘t Is een fijn verhaal geweest 
Maar nu is het af 

 
Met spijt in ons hart, weg van deze school 
Geen ruzie meer om die goal 

‘t Ga jullie goed 
We zien elkaar weer 

Dus tot ziens, tot ziens, tot ziens 
 
OLVP, ’t was hier een mooie tijd-tijd-tijd  

Nu vertrekken we tot onze spijt-spijt-spijt 
Wij zijn klaar voor een nieuwe stap, stap, stap 

Wij, zesdes, zeggen jullie vaarwel 
 

 
 
 

 
 

 

Tijd om te gaan 

‘t Is hier gedaan 
Tijd om te gaan 

‘t Is hier gedaan 
Tijd om te gaan 

‘t Is hier gedaan 
Tijd om te gaan 
‘t Is hier gedaan

 


