VOORWOORD
Hallo beste leerling!
Daar gaan we weer… Hopelijk een prettige vakantie achter de rug en nu
opnieuw voorwaarts kijken. Sorteren, recycleren, afval verfminderen, netheid
op school nastreven, niets laten rondslingeren,… ja we zorgen voor een
‘schone school’. We hopen je opnieuw op weg te helpen om leerstof te
verorberen en om meer en meer mens te worden op weg naar je
volwassenheid. We duimen voor jou alvast op een topjaar! Succes!
Beste ouder,
We zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen. We zijn er ons van bewust dat
de school een belangrijke rol speelt in de opvoeding van de kinderen.
Jongeren gaan immers via het onderwijs de samenleving binnen.
Laten we het nieuwe schooljaar starten met veel goede moed! Onze
leerkrachten doen hun best opdat al onze kinderen, klein en groot, nieuw en
vertrouwd, zich vlug mogen thuis voelen en er dag na dag gelukkig mogen
zijn.
Je mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk
onderwijs verwachten. Kinderen de fundamentele basiselementen zoals
rekenen en schrijven bijbrengen staat op de eerste plaats maar even goed
zorgt de school voor relationele, lichamelijke, plastische, muzische, verkeeren vredesopvoeding. Ons jaarthema ‘scoor voor een schone school’ zal
daarbij een boeiende begeleider zijn.
Om ons ‘samenwerken’ nu al vlot op dreef te helpen, verstrekken we je
graag de belangrijkste weetjes voor dit schooljaar. Het maakt deel uit van
ons schoolreglement. Bewaar het zodat je het kunt raadplegen indien nodig.
Je
mag
uiteraard
steeds
contact
opnemen
via
e-mail
(directie@olvademeersen.be) of via telefoon (050 35 15 97 – 0484 68 04 14).
Vriendelijke groeten,
Het schoolteam
Karel Scherpereel, directeur.
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Als kinderen samen op tocht gaan dit schooljaar dan zijn er vanzelfsprekend
afspraken en leefregels nodig.
Door de figuren van ons sociaal
vaardigheidsproject ‘Er zit een schat verborgen in jezelf’ aan te reiken via
allerhande invalshoeken scheppen we voor onze leerlingen veelvuldig
doordachte groeikansen! Het is immers een gedeelde zorg om voor je
kinderen een voorname en respectvolle leefstijl voor te leven. We bouwen
zo samen aan een plezante en ‘geniet’bare school. Een school waar gelijke
kansen mogen rijpen voor iedereen en waar ieders talent ten volle mag
benut worden en ontplooien.
We leren onszelf kennen, stellen werkpunten op om een beter mens te
worden voor onszelf maar ook voor anderen. De talenten, sociale
vaardigheden, waarden en normen staan dit schooljaar alweer hoog
aangeschreven. De kinderen zullen elk met hun eigen inbreng de
schoolsfeer kunnen opwaarderen om op 30 juni 2022 het einddoel: “een
toffe en ‘schone’ levenssfeer op school” te mogen bereiken. Dat beloven
we!
Het OLVA DE MEERSEN TEAM
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PESTACTIEPLAN:
We liggen er niet elke dag wakker van maar we
houden er ontzettend veel rekening mee. De
voorbije jaren worden we geconfronteerd met
pesten op sociale media en via interne systemen.
Middelen die we als school en zelfs jij als ouder
niet meer kunnen beheersen. We vliegen er dan
ook meteen in als ons dat te beurt valt en we
nemen gepaste maatregelen!
OFWEL:
Bij elk pestincident dat de leerkracht verneemt of
bij een vermoeden van pesten:
HERSTELGESPREK MET VERMOEDELIJKE PESTER
*eerste keer = geen gevolgen
*tweede keer = herstelcontract, meldingsbrief ouders
*derde keer = ouders worden gecontacteerd
Als blijkt dat een leerling vaak als pester betrokken is en de contracten niet
worden nagekomen of als blijkt dat de leerling niet weet wat nu wel van
hem/haar verwacht wordt:
BEGELEIDEND GESPREK MET PESTER
eventueel
- met hulp van CLB, revalidatiecentrum,...
- in aanwezigheid van directie, ouders,...
OFWEL:
Bij pestincidenten waarbij de gepeste leerling zich moeilijk alleen kan redden
en waarbij de situatie onduidelijk is.
ONDERSTEUNEND GESPREK MET GEPESTE
*eerste keer = geen gevolgen
*tweede keer = meldingsbrief
*derde keer = ouders worden gecontacteerd
Als blijkt dat een leerling vaak gepest wordt, dat de leerling nog steeds
onzeker is en dat de leerling er onder lijdt
BEGELEIDEND GESPREK MET DE GEPESTE LEERLING
Eventueel - met hulp van CLB, revalidatiecentrum,...
- in aanwezigheid van directie, ouders,...

Infoboekje – OLVA De Meersen – schooljaar 2021-2022 - 3 -

ZACHTE LANDING:
Voormiddag:
Namiddag:

8.30 uur – 11.40 uur
13.20 uur – 16.05 uur (vrijdag 15.40 u)

Door de coronamaatregelen hebben we de ‘zachte landing’ bij de kleuters
doorgetrokken naar de lagere school. We hebben beslist dit te behouden.
Wat betekent dat concreet?
De zachte landing is een manier om je kleuter op een zachte manier de
klasdag te laten starten. Vanaf 8.15 uur tot en met 8.45 uur ben je welkom in
de klas van je kapoen. Niet vroeger, maar ook niet later. De kleuters hoeven
niet meer op de witte lijn te staan voor de klas maar mogen mee met
mama/papa/grootouder in de klas.
Bij de allerkleinsten kunnen de ouders een handje helpen om hun jas uit te
doen, het fruit in de fruitmand te leggen, hun schriftje uit te halen. De
tweede en derde kleuters kunnen dit al vlot zelf doen. Meekomen tot in de
klas lijkt voor ons wel een fijne ervaring voor de (groot)ouder. Een kleinigheid
vertellen aan de juf, een knutselwerk bewonderen van je kapoen of het
favoriete hoekje bezoeken van je kind, Dit kan allemaal tot aan het signaal
van 8.45 uur. Als je kind zacht in de klas ‘geland’ is, dan is het tijd om te
vertrekken. Als de kleuters flink aan het spelen zijn, dan is de zachte landing
geslaagd. Het heeft weinig zin om 20 minuten in de klas te blijven om te
kijken hoe je kind aan het spelen is. We zien het eerder als een fijn moment
waarbij je kind rustig de dag kan starten.
De lagere schoolkinderen gaan zelfstandig naar de klas vanaf 8.15 uur en
MOETEN voor 8.30 uur in de klas zijn. De lessen starten stipt om 8.30 uur.
Wie voor 8.15 uur de school betreedt, wordt uit veiligheid automatisch
doorverwezen naar de opvang in de eetzaal, die betalend is.
Indien je kind uitzonderlijk tijdens de lesuren de school moet verlaten, moet
dit vooraf schriftelijk aangevraagd worden en komen de ouders het kind
afhalen aan de klasdeur.
Indien je kind door een ‘vreemd’ persoon wordt opgehaald moet dit vooraf
aan de klastitularis gemeld worden. Dit voorkomt onnodige misverstanden.
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ONZE VISIE
OLVA DE MEERSEN MAAKT
A.M.O.(E).K.
Hieronder de vijf kernwoorden van onze visie met hun betekenis.
De A van Actie, Actieve school
• Een actieve school is niet alleen een school die veel aan sport
(voetbalcompetities, pingpongtornooi, naschools gymmen, loopcrossen, SVS
activiteiten,… )doet. Het is ook een school die uitgerust is om actieve
kinderen zorgeloos te laten spelen. Op onze speelplaats geen betonvlaktes,
maar groen, met aangepaste speeltoestellen, klimmuur, bordspelen,
verkeerspark, een voetbalveld van kunstgras,….
• Actief zijn geldt niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de geest.
Daarom zijn we ook actief op andere gebieden: cultuur, theater,
bibliotheekbezoek, muziek, bosklas, zeeklas, schoolreis, maandopening,
jaarlijks schoolfeest, grootouderfeest, kersthappening, projectdagen en
didactische uitstappen.
De M van Mos, Milieu
• Onze school helpt een milieuvriendelijke en duurzame leer-en
leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het
netwerk van de school.
• De vijf thema’s: natuur op school, verkeer, water, afvalpreventie en
energie vormen kernwoorden waar rond we werken.
• Een sterk verkeersbeleid met aandacht voor verkeersveiligheid en
voetgangers- en fietsvaardigheden.
• Een gezonde schoolomgeving kan kinderen stimuleren om ook later
gezonde keuzes te maken. Dagelijks fruit stimuleren, enkel melk of water
aanbieden, vet- en suikerrijke snacks verbieden, evenwichtige
schoolmaaltijden, weinig gefrituurde bereidingen, meer groenten en
groentesoep aanbevelen,…
De O van Oudervriendelijk, Oudergedragen
• Oudervriendelijk heeft te maken met doordacht onthaalbeleid,
toegankelijke communicatie (o.a. wekelijkse nieuwsbrief: OLVAMEERS),
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oudercontacten, activiteiten voor en door ouders, schoolkosten, een ruim
activiteitenaanbod, brede school-gedachte, goede, volledige en
doorzichtige informatie over de school meegeven, gezellige activiteiten,
info-avonden, …enz…We tonen bereidheid om met ouders samen te
werken omdat wij dat belangrijk vinden.
• Oudergedragen steunt op de participatie. Er is een permanente
alertheid om ouders in zoveel mogelijk opzichten te betrekken bij het hele
schoolgebeuren. Er zijn werkgroepen waarin ouders zetelen. Regelmatig
vullen de ouders een oudertevredenheidsenquête in. In ieder klas is er een
ouder gekend die als aanspreekpunt kan worden gebruikt door andere
ouders.
De K van Kind Centraal
• Onze school wil een plaats zijn waar kinderen weten dat ze welkom en
gelukkig zijn, met hun vreugde en verdriet, met hun talenten en tekorten,
waar ze kansen krijgen om te groeien … met vallen en weer opstaan.
• Via het leerlingenparlement worden leerlingen betrokken in het
schoolbeleid. De meningen en ideeën die ze aanbrengen leiden meestal tot
concrete resultaten. Alle beslissingen die door het beleid op onze school
worden genomen zijn in de eerste plaats in het belang van het kind.
• De school proberen we voor iedereen zo open en toegankelijk mogelijk
te maken. Hierbij vertrekken we van de draagkracht en het welzijn van het
individuele kind. Daar waar nodig doen we beroep op de externe kennis en
hulp. We willen kinderen met de grootste zorg omringen.
De E van Ervaringsgericht
De E tussen de haakjes omdat we daar dag in dag uit wensen aan te
werken, vertrekkend vanuit de leefwereld van het kind!
Dit jaar is dit een topprioriteit voor de kleuterafdeling!
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VEILIGE
SCHOOLOMGEVING:
Onze school ligt langs een drukke baan. Dit is natuurlijk een reden om extra
aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid. Binnen het vak
wereldoriëntatie, worden verkeerslessen gegeven. Ook organiseren we ieder
jaar tijdens de verkeersweek een verkeersdag voor de hele basisschool.
Door allerhande acties en snelheidscontroles probeert men een
verkeersveilige schoolomgeving te creëren. Tijdens de stap- en trapdag
(STRAPdag) op 20 september wordt dit nog eens extra benadrukt. Niet voor
niets kreeg onze school het label ‘De Meest Verkeersveilige School van WestVlaanderen’ en ieder jaar de ‘gouden’ medaille voor de inspanningen
daaromtrent.
• Iedere leerling krijgt op school gratis een fluojasje of een fluo
schooltasovertrek. Dit jasje blijft echter eigendom van de school. Bij
verlies zal je kind een nieuw jasje krijgen en wordt dit verrekend via de
schoolrekening. ‘MET FLUO IN DE RIJ’ is en blijft ons moto!
• Van alle fietsende kinderen wordt verwacht dat ze dit jasje
aanhebben om elke verplaatsing school-thuis en omgekeerd te doen.
Dit staat ook in het schoolreglement. Het verplicht aandoen van fluo is
dus niet enkel voor de wintermaanden.
• Wanneer je kind met de wagen wordt gebracht, zorg er dan ook voor
dat het kan uitstappen aan de kant van de school! Stop ook niet
onnodig op het zebrapad voor de schoolingangen, zodat de fietsers
en voetgangers ongehinderd binnen of buiten kunnen. LET OP… de
straat achter school ‘De Munte’ is een woonwijk. Gelieve respect te
hebben voor de inwoners, hun grasboorden en hun oprit.
Hieronder sommen we enkele punten op die het binnenkomen of verlaten
van de school vlot laten verlopen:
1. Toegangspoorten school: Buiten de schooluren gebruiken we slechts
twee schoolingangen: Boom in / De Munte. Het hekken kant Astridlaan
400 is enkel open tussen 8.30 uur en16.00 uur voor bezoekers en
leveringen. ’s Morgens staat wel een leerkracht, gemachtigd opzichter,
aan het zebrapad ter hoogte van Astridlaan 400. Zij/hij zorgt voor het
veilige oversteken van onze kinderen vanaf 8.15 uur.
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2. Binnenkomen voormiddag: via oprit Boom-in of De Munte. Tussen 8.15
uur en 8.45 uur mogen de kleuters door (groot)ouders naar de klas
gebracht worden. Lagere schoolkinderen gaan zelfstandig naar de klas
en zorgen dat ze voor 8.30 uur in de klas zijn.
3. Om 11.40 uur verzamelen de kinderen (LAGER die over de middag naar
huis gaan) aan de hoek toiletblok in twee rijen en worden begeleid tot
buiten de schoolpoort. De kleuters die afgehaald worden wachten op
de banken voor hun klas of onder de overdekte speelplaats.
4. Drie leerkrachten begeleiden de kinderen (lagere school) die alleen
naar huis gaan ofwel via parking Boom-In, ofwel via uitgang De Munte
5. Om 16.05 uur (woensdagmiddag 11.40 uur) verzamelen de kleuters tot
min. 16.10 uur op de zone voor de kleuterklassen of derde kleuter in de
klas. De ouders wachten op de grote speelplaats aan het
kunstgrasveld. De kleuters die op school blijven gaan vanaf 16.10 uur
naar hun speelplaats (ze blijven achter het hekken).
6. De kinderen van de lagere school worden in drie groepen verdeeld:
a. Een groep gaat onder begeleiding van een leerkracht via
poort De Munte tot het kruispunt (zebrapad) MeersenMolenstraat. De leerkracht helpt de kinderen oversteken.
b. Een groep verlaat de school via De Boom In. Een leerkracht
helpt die oversteken of begeleidt die tot aan de Weidestraat.
c. De kinderen die naschools blijven, spelen tot 16.15 uur op de
lagere schoolspeelplaats onder toezicht. Daarna gaan zij naar de
andere speelplaats.
7. Wie pas tussen 16.10 en 16.30 uur wordt opgehaald gaat de toezichter
persoonlijk groeten om aan te geven dat hij/zij de school verlaat.
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KOSTENOVERZICHT:
KLEUTERONDERWIJS:
1.
Kosteloos ter beschikking gesteld:
spelmateriaal, bewegingsmateriaal, klimtoestellen, boeken, kopieën,
ict-materiaal, constructiematerialen, tekengerief, knutselmateriaal,...
2.

Op de schoolrekening, maar binnen de scherpe maximumfactuur (€45)
voor alle kleuters:
Schoolreis, voorstellingen, sportdag, … De richtprijzen zijn:
Sportactiviteiten:
10 euro
Culturele activiteit: 7 euro
Schoolreis:
28 euro

LAGER ONDERWIJS:
1.
Kosteloos ter beschikking gesteld:
De school stelt alle materialen die de leerlingen nodig hebben om de
eindtermen te behalen ter beschikking van de kinderen. De school ziet
er tevens op toe dat de leerlingen zorgzaam met leermaterialen
omspringen. Schade berokkend aan leermaterialen buiten de
schooltijd, wordt echter onverminderd doorgerekend op de
schoolrekening van de betrokken leerling.
2.

Op de schoolrekening, maar binnen de scherpe maximumfactuur (<
€90) geldig voor schooljaar 2021-2022). De richtprijzen zijn:
50 euro voor zestien zwembeurten (gratis voor zesdeklassers)
10 euro voor de sportdag en schaatsen
8 euro voor educatieve uitstappen (36 euro voor zesdeklassers)
22 euro voor de schoolreis

3.

Meerdaagse schoolreizen
Op de schoolrekening, maar binnen de minder scherpe
maximumfactuur (< €450) Dit beperkt zich tot uitstap tot de bosklas van
het zesde leerjaar in Durbuy: richtprijs € 220. Het 3e lj gaat op zeeklassen
en daar is de richtprijs 100 Euro. Daarbij komt dit jaar een extra uitstap
van drie dagen naar Logne: richtprijs 130 euro)

4.

Op de schoolrekening, maar buiten de maximumfactuur
gymshirt
€ 7 (op school aan te kopen)
gymbroekje
€ 11 (op school aan te kopen)
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5.

Bijdrageregeling buiten de maximumfactuur!
Eerste Communie
Middagregeling:
warme maaltijd op school + begeleiding:

Bijdrage rond € 25

€ 4,30 (kleuter)
€ 4,50 (lager)
soep bij de picknick + begeleiding:
€ 1,90
middagbegeleiding:
€ 1,50
slaapklas:
€2
Voor– en naschoolse: € 0,06 per twee minuten. ’s Morgens tellen we de
minuten van het binnenkomen tot 8.15 uur. ’s Avonds start de telling om
16.30 uur (vrijdag om 16.00 uur) tot het tijdstip van vertrek.
OPGELET: DE WOENSDAGNAMIDDAGOPVANG VALT ONDER DE ‘BLAUWE
LELIE’ Zij hanteren andere bedragen en andere condities. Op school
kun je er steeds naar vragen.
6.

Betalingsmodaliteiten:
Te betalen via overschrijving op het einde van iedere maand:
- Maaltijden, middagtoezicht, voor- en naschoolse opvang, gymshirt,
zwemmen, uitstappen, abonnementen, occasionele uitstappen of
projecten.
Het is mogelijk dat we voor bepaalde zaken cash geld vragen. Dit
delen we dan duidelijk mee.
De schoolreis betaal je in drie schijven vanaf februari (ongeveer 3 keer
9 euro, afhankelijk van de kostprijs). Bij ziekte wordt dit terugbetaald.
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FRUIT
De kinderen krijgen steeds de kans om water te drinken. Mogen we vragen
om geen brikjes maar hervulbare, onbreekbare flessen met enkel water mee
te brengen indien je dit wenst. Water is trouwens steeds voorradig in iedere
klas, eetzaal en opvang.
Dit jaar krijgen de leerlingen die dat wensen ook gratis melk. Zoals je wellicht
weet won onze school de wedstrijd van het ministerie van landbouw met en
prijs van om en bij de 6500 euro fruit, groenten en melk verspreid over 30
weken.
We spreken van een ‘fruitmoment’ en geen ‘koekenmoment’. We vragen
om iedere dag fruit mee te geven met je kind. Alsjeblieft, alsjeblieft,
snij druiven doormidden (stikkingsgevaar) Op woensdag hoef je niets mee te
geven. Alle kinderen krijgen een rijp stuk fruit dat ouders en grootouders
klaarmaken. Hier is alle hulp welkom… elke woensdag om 8.30 uur in de
eetzaal (duurt hooguit een halfuur tot één uurtje) en dit jaar betaalt het
ministerie van landbouw.
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SCHOOLTOELAGEN
De formulieren voor de schooltoelagen kun je aanvragen op het
secretariaat. De voorwaarden alsook de plaats waar je dit kan aanvragen
zal met je meegegeven worden.
Brugse gezinnen met schoolgaande kinderen die het financieel moeilijk
hebben, kunnen besparen op de schoolfacturen door middel van
onderwijscheques. Je brengt gewoon een kleefbriefje mee van je
ziekenfonds en wij zorgen voor de afhandeling van het dossier.

MIDDAGMALEN
De leerlingen hebben keuze tussen drie mogelijkheden: boterhammen,
boterhammen met soep of warme maaltijd. Daarbij krijgen de leerlingen
steeds water. De betaling daarvan gebeurt via de schoolrekening.
Opgelet: Op maandagmorgen worden de warme maaltijden genoteerd
voor de hele week. Gelieve dus je kind(eren) op de hoogte te brengen. De
klasagenda in de lagere school zorgt ervoor dat dit vlotter verloopt. De
menu wordt wekelijks meegedeeld in OLVAMEERS. De maaltijden komen
van Scolarest en de keuken is in Brugge. Evenwichtige samenstelling,
uitgebalanceerde recepten, vetarm koken en garen, verse groenten en
creatieve nieuwe menu’s liggen aan de basis van de gezonde voeding die
deze traiteur levert. Opmerkingen tijdens het jaar mogen steeds aan de
directie meegedeeld worden. We staan open voor alle kritiek (+ of -)
Bij het brood met beleg (of zelf meegebrachte
koude schotel) is enkel water toegelaten.
Uiteraard kan een leerling bij zijn boterhammetjes
ook soep drinken. Mogen we hier omwille vanuit
hygiënisch oogpunt vragen om geen ‘Babybel’
mee te geven. We ervoeren dat de verpakking
daarvan overal (stoelen, tafels, vloer,…) aan
kleeft en heel moeilijk te verwijderen is.
Chocolade en snoep mogen, net zoals tijdens de
speeltijden, NIET meegebracht worden.
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COMMUNICATIE
OUDERS-SCHOOL
In de kleuterafdeling krijgen alle kinderen een postzak mee op het einde van
de week. Hierin vind je algemene berichten, specifieke mededelingen over
je kind, eventueel liedjesmap,… Wil je dit elke week nazien? Ook het
mailverkeer vindt hier zijn weg. Lees daarop goed de weekberichten als die
in je mailbox vallen. De meeste klassen gebruiken Classdojo.
In de lagere school gebruiken we een specifiek schoolagenda. Er zit een
gradatie in het gebruik ervan. Het eerste leerjaar krijgt b.v. losse blaadjes
mee. In de agenda vinden de ouders dagelijks de taken, lessen, opdrachten
en belangrijke mededelingen terug! Mogen we vragen om dagelijks de
agenda na te zien en een handtekening te plaatsen. Als ouder kun je ook
steeds een boodschap meedelen via de agenda. Er is voldoende plaats
voorzien! Zo is de agenda een belangrijk communicatiemiddel tussen klas en
thuis!
Het kan al eens gebeuren dat je als ouder met prangende vragen zit
omtrent het school- of klasgebeuren. Dan is dit de weg die we graag
voorstellen: Noteer het vooreerst in de agenda, ga eventueel naar de
leerkracht en brengt hem of haar op de hoogte. Indien die stap is gezet en
je misnoegen is nog niet opgelost, brengt dan pas een bezoek aan de
directeur.
Heb je een opmerking, voorstel of idee, de ‘Ideeënbus van de ouderraad’
hangt voor je klaar bij de lift van de school. Voor organisatorische,
pedagogische of didactische ideeën kun je ook de brievenbus aan de deur
van de directeur gebruiken.
Per jaar zijn er verschillende oudercontacten voorzien. De ouders worden op
de hoogte gebracht van datum en uur via een afzonderlijke brief. We
dringen er op aan dat ouders hierop aanwezig zijn omdat dit belangrijke
overlegmomenten zijn waarop wederzijds informatie wordt uitgewisseld over
de kinderen.
Het rapport wordt in een bestekmap meegegeven. Het eerste leerjaar werkt
met een ‘overgangsrapport’ die een brug maakt tussen kleuter- en lagere
school.
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We zijn ervan overtuigd dat je in het rapport betrouwbare informatie krijgt
over de totale ontwikkeling van je kind en dat je er sporen vindt om in
gedeelde verantwoordelijkheid mee te werken aan zijn maximale
ontplooiing.
Ook een rapport i.v.m. de sportieve vorderingen die je kind maakt, vind je in
de rapportenmap terug. Op die manier krijgen de punten meer een
‘gezicht’.
Onze school kan rekenen op een zéér actieve ouderraad! Die raad wil
samen met directie en leerkrachten zoveel mogelijk kansen creëren voor de
leerlingen. Ze streeft daarbij de volgende doelstellingen na:
- Ontmoeten: informeel contact creëren tussen ouders – leerkrachten –
directie. (de jaarlijkse fuif, de kerstreceptie, pannenkoekenactie,
schoolfeest, hulp bij het grootouderfeest en nu echt nieuw… op stap
met je klas)
- Ondersteunen: ondersteuning aan de school bieden waar nodig.
- Informeren: noden verzamelen en bespreekbaar maken met de
directie.
- Denktank: advies geven aan de school waar gevraagd.
We zijn steeds op zoek naar gemotiveerde, enthousiaste mama’s en/of
papa’s die zich mee willen engageren in de wondere wereld van het
schoolgebeuren!!
Hebben we je overtuigd om één van de helpende handen te zijn?
Geef je naam op aan de directeur en wees welkom als nieuw lid op de
vergaderingen (een vijftal per jaar) in de polyvalente zaal van de school.

VERLOREN VOORWERPEN
GSM’s en andere, overbodige maar waardevolle voorwerpen (zoals
kettingen, ringen, geld,…) heb je zeker niet nodig op school en raden we
aan thuis te laten om diefstal of verlies te vermijden.
Ieder jaar vinden heel wat verloren spullen hun weg naar de verlorenvoorwerpen-koffer. Op het einde van het schooljaar zit de koffer overvol. We
proberen via OLVAMEERS foto’s van gevonden materiaal mee te geven
zodat het opnieuw zijn weg vindt naar de
rechtmatige eigenaar. Gelieve alles ook te
naamtekenen dan komt het zeker terecht. Als
je iets kwijt bent dan zijn we daar graag van op
de hoogte zodat ons speurneusgevoel kan
worden aangewakkerd.
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OPVANG EN STUDIE
Iedere morgen staat juf Niobe in voor de opvang van kleuter en lager. Zij
verzorgt die opvang vanaf 7 uur ’s morgens. In onze polyvalente ruimte. ’s
Avonds doet juf Kimberly die van 16.30 u. (vrijdag 16.00 uur) tot 18.30 u.
(vrijdag 18.00 uur)
’s Morgens mogen de kinderen nog een meegebracht boterhammetje
en/of drankje verorberen. Na 7.45 uur is dit echter niet meer toegestaan.
Gelieve ook te zorgen voor eenvoudige voeding die de kinderen zelfstandig
kunnen eten.
De betaling gebeurt per twee minuten en start van het tijdstip wanneer het
kind wordt ingescand en eindigt ’s avonds als het kind wordt uitgescand. Het
bedrag van morgen- , middag- en avondopvang wordt opgeteld en
maandelijks in de maandfactuur verrekend. Een fiscaal attest volgt in het
daaropvolgend jaar als alle facturen van het voorgaande jaar betaald zijn.
Kleine kinderen die ’s avonds blijven mogen een koek en een (geen
zoethoudend) drankje mee hebben. Water, ook melk, is gratis en altijd
voorradig.
We vragen steeds om zich ’s morgens of ’s avonds aan of af te melden bij
de juf. Op die manier heeft de juf een overzicht over het aanwezige aantal
leerlingen en kan de naam in- of uitgescand worden.
Na schooltijd is er voor de kinderen van het lager nog de mogelijkheid tot
studie. Tijdens het eerste halfuur van de studie kunnen er GEEN kinderen
opgehaald worden. Pas vanaf 17.00 uur mogen ouders de studieruimte
binnentreden. Zo wordt de studietijd niet voortdurend gestoord.
Op woensdag kunnen kinderen op school blijven. Vanaf 12 uur neemt de
kinderopvang ’t Ravotterke de bewaking over. Ouders die na 12 uur om hun
kinderen komen melden zich aan de bel aan de poort, Astridlaan 400. Alle
andere toegangspoorten worden dan gesloten. Er wordt op woensdag
opvang voorzien tot 18 uur.
Indien je om een of andere dringende reden
einduur van de opvang niet haalt, gelieve
dan contact op te nemen met de school of
het gsm-nummer (0484 68 04 14) van de
directeur te gebruiken. We zijn verplicht om
na 18.30 uur (vrijdag 18 uur) 5 euro per
begonnen halfuur aan te rekenen om de
opzichter van dienst te vergoeden indien je
ons niet verwittigt.
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CLB-SAMENWERKING
Het CLB-team bestaat uit een arts, een verpleegkundige, een
maatschappelijk werker en een psycholoog of pedagoog. De samenstelling
van het CLB-team dat onze school begeleidt wordt bekendgemaakt op de
agenda in het begin van het schooljaar. Je vindt de namen ook op
http://www.vrijclbdehavens.be
Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB
een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet een begeleiding pas voort als
de ouder en/of de leerling ouder dan 12 jaar hiermee instemt. Je wordt
nauw betrokken bij alle stappen in de begeleiding.
Bepaalde tussenkomsten kun je niet weigeren: begeleiding bij
problematische afwezigheden en medische onderzoeken. Leerlingen zullen
voor het medisch contact tijdens hun schoolloopbaan 5 keer voor worden
uitgenodigd: in de 1ste kleuterklas, het 1ste leerjaar, het 4de leerjaar, het 6de
leerjaar en het 3de middelbaar. De momenten en de inhoud van de
contacten zijn bepaald en is gemaakt op basis van wetenschappelijk
onderzoek. Het gaat om de schakelmomenten in de ontwikkeling van
kinderen en jongeren.
Preventie staat voorop. De onderzoeken bestaan uit onder meer het
opvolgen van de groei, oog- en gehoortesten, de gezondheid van mond en
tanden en aandacht voor vaccinaties. Het onderzoek is ruimer. Zo zal er
meer aandacht gaan naar het welbevinden om jongeren te stimuleren oog
te hebben voor de eigen gezondheid, levensstijl en welzijn. Leerlingen
kunnen vragen stellen rond psychisch welzijn, bijvoorbeeld rond geaardheid
of zich zwaarmoedig voelen.
Voor de onderzoeken voor de
1ste kleuterklas, worden ouders
aangemoedigd om aanwezig
te zijn. Zo krijgt het centrum voor
leerlingenbegeleiding
een
beter zicht op de leefsituatie
van een leerling. Via brieven
word je op de hoogte
gebracht.
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WAT MET ZIEKE KINDEREN?
Is de ziekte van zeer korte duur, dan volstaat een briefje van de ouders. U
kunt daarvoor het voorgedrukte formulier gebruiken dat op het einde van
de schoolagenda van elk kind zit. Indien je dit formulier gebruikt hebben wij
zeker alle gegevens die wettelijk nodig zijn in verband met de schoolplicht.
(maximum vier per schooljaar)
Een doktersattest is vereist voor kinderen van de lagere school die meer dan
3 opeenvolgende kalenderdagen afwezig zijn.
Mogen wij vragen om bij elk ziekteverlof of afwezigheid de leerkracht of de
directeur zo snel mogelijk in te lichten.
Indien je zoon of dochter wegens medische redenen niet kan deelnemen
aan de gym- of zwemlessen, dient dit schriftelijk te worden meegedeeld aan
de sportleerkracht. Opgelet vanaf dit schooljaar zijn kleuters vanaf vijf jaar
(derde kleuter) ook schoolplichtig.

VERJAARDAGEN
Een verjaardag is voor elk kind iets speciaals. Op deze dag willen zij hun
klasgenootjes en leerkracht eens verrassen. Een boek, een spel, een… kan
je aan de klas schenken. Daarvoor spreek je de klastitularis eens aan. Zo
kunnen alle kinderen lang meegenieten! Dit is uiteraard totaal vrijblijvend!
Indien er toch geopteerd wordt voor een kleine attentie vragen wij om

geen snoep mee te geven!
Tijdens ‘Coronatijd’ werd dit oogluikend toegestaan omdat alles moest
vooraf verpakt zijn. Vanaf 1 september gaan we opnieuw voor zelfgebakken
cakes of andere verrassingen. Snoep en chips zal niet worden uitgedeeld.
Heel wat leerlingen brengen de uitnodigingen voor hun verjaardagsfeestje
mee naar de school en delen dit uit aan hun vriendjes. Het is pijnlijk te
moeten vaststellen dat bepaalde
kinderen steeds uit de boot vallen
en niet of nooit worden uitgenodigd.
We zouden het daarom op prijs
stellen dat er geen uitnodigingen
worden
uitgedeeld
op
de
speelplaats
dit
voorkomt
narigheden en pesterijen.
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PRIVACY
Foto’s zijn leuk. Dat vinden wij als school ook. Met een foto kan je een herinnering voor
eeuwig vastleggen. Wij laten je dan ook graag via foto’s en video’s mee genieten van
de sfeer op onze school. Zo worden er opnames gemaakt tijdens verschillende
activiteiten die op onze school plaatvinden (lessen, sportdag, schooluitstappen,
schoolfeest). Ook jouw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met die foto’s en video’s. Wij gebruiken geen
beeldmateriaal waardoor onze leerlingen en/of personeelsleden schade kunnen
ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s ook geen namen van leerlingen/personeel
en we gebruiken enkel beeldmateriaal van personen waarvan we expliciete
toestemming gekregen hebben om deze foto’s te publiceren. Deze toestemming geldt
alleen voor het gerichte beeldmateriaal (foto’s en video’s) die door de school, of in onze
opdracht worden gemaakt.
Het kan gebeuren dat andere leerlingen of (groot)ouders foto’s maken tijdens
schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op. Wel willen we je vragen zelf
terughoudend te zijn in het nemen van veelvuldige foto’s tijdens deze activiteiten. Deel
bijvoorbeeld geen foto’s en video’s van andere personen op internet of sociale media
zonder dat ze toestemming gegeven hebben. Zo blijft het voor iedereen fijn.
We zullen in de loop van de maand september een brief meegeven om aan te geven
waarvoor onze school het gericht beeldmateriaal van jouw zoon/dochter mag gebruiken.
Op het toestemmingsformulier kan je zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt
worden.
De zesdeklassers krijgen ook een brief mee waarop gevraagd wordt om toestemming te
geven aan de school om het adres door te geven aan secundaire scholen. Zij kunnen zo
informatie doorsturen die je kan op weg helpen in het kiezen van een gepaste school.
Als we beeldmateriaal willen laten maken voor specifieke doeleinden, bijvoorbeeld om
een les van de stagiair op te nemen, zullen we je daar apart over informeren en zo nodig
om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen
gebruiken, dan op het toestemmingsformulier vermeld staat, nemen we contact met jou
op.
Je kan natuurlijk altijd je toestemming intrekken. Ook mag je op een later moment alsnog
toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen gericht beeldmateriaal van je
zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden. Dit kan je doe door een mailtje te sturen naar
directie@olvademeersen.be.
Alvast bedankt voor je medewerking!
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Waarom toestemming vragen?
Iedere verwerking van persoonsgegevens (waaronder ook beeldmateriaal) moet volgens
de privacywet rechtmatig gebeuren. Voor het gebruik van gericht beeldmateriaal op
bijvoorbeeld de schoolwebsite, in sociale media of in brochures is deze rechtmatigheid
‘toestemming’ van de leerling of zijn ouders.
Deze toestemming moet vrij gegeven kunnen worden, vandaar dat we geen
toestemming kunnen vragen via het schoolreglement omdat de toestemming voor het
gebruik van foto’s onlosmakelijk verbonden zou zijn met het ondertekenen van het
schoolreglement. Daarnaast moet toestemming ook specifiek zijn. Een algemene
toestemming ‘voor gebruik van foto’s door de school’ vragen kan dus niet. Leerlingen en
hun ouders moeten weten waarvoor ze toestemming geven en kunnen apart aangeven
waarvoor ze toestemming geven. En vermits toestemming aantoonbaar moet zijn en om
een actieve handeling moet gaan, vragen we je om op het toestemmingsformulier zelf
aan te kruisen waarvoor je toestemming geeft.
Wat is ‘gericht’ beeldmateriaal?
Onder ‘gericht’ beeldmateriaal verstaan we foto’s van een individuele leerling of een
foto waar meerdere leerlingen goed herkenbaar zijn of poseren voor de foto. Bij een
hoofd-en-schouders-foto van een leerling is het duidelijk dat de afgebeelde persoon, en
hij of zij alleen, het onderwerp van de foto uitmaakt. Om dergelijke foto's te publiceren,
moeten we de toestemming hebben van de afgebeelde persoon (of de ouders).
Wanneer er sprake is van foto’s waar leerlingen niet-herkenbaar op staan of niet het
onderwerp uitmaken van de foto, omdat de foto een bepaalde sfeer willen weergeven,
vallen deze onder ‘niet-gericht’ beeldmateriaal. Zo zijn er op een foto van een
speelplaats met lopende, zittende, pratende leerlingen, geen leerlingen individueel
herkenbaar. Bovendien is het duidelijk dat de speelplaats het onderwerp van de foto
vormt, en niet de aanwezige individuele leerlingen.
Kan de school nog foto’s maken zonder toestemming?
De school kan nog steeds foto’s gebruiken zonder toestemming. Zo is er geen
toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een leerlingenkaart of voor
gebruik van een foto in het leerlingenadministratie- of volgsysteem ter identificatie van de
leerling.
Daarnaast zal de school ook “niet-gerichte” beelden kunnen gebruiken. Het gaat dan
om beeldmateriaal dat een algemene, spontane en niet geposeerde sfeeropname
weergeeft zonder daaruit één of enkele personen eruit te lichten. Een foto van de klas
tijdens een boswandeling, groeps- of sportactiviteit is hier een voorbeeld van. Voor
gebruik van deze foto’s is de toestemming niet nodig.
De school zal niet-gerichte beelden altijd met de grootste zorg selecteren. Mocht je toch
van oordeel zijn dat je kind onterecht op een niet-gerichte foto afgebeeld staat, kan je
dit melden door een mail te sturen naar…. . We zullen dit beeldmateriaal dan niet verder
gebruiken.

Infoboekje – OLVA De Meersen – schooljaar 2021-2022 - 19 -

GODSDIENST OP SCHOOL
Kinderen groeien op te midden van een veelheid aan
levensbeschouwingen (1). Ook In de klas en op school is
levensbeschouwelijke verscheidenheid aanwezig. Wij heten iedereen
welkom!
In onze school volgen alle kinderen de lessen rooms-katholieke godsdienst.
Daar krijgen ze kansen om mogelijke antwoorden te zoeken op hun
levensvragen. Ze maken er kennis met de katholieke geloofstraditie en gaan
ermee in dialoog.
Daarnaast maken ze kennis met andere levensbeschouwingen. De school is
dé oefenplaats bij uitstek om te leren omgaan met diversiteit in de klas en de
samenleving.
Kinderen zijn van nature uit nieuwsgierig. In de godsdienstles worden ze
uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over hun
levensbeschouwing. Dit biedt kansen tot échte ontmoeting en wederzijds
respect. We hopen met de hele school op die manier bij te dragen tot een
verdraagzame samenleving, een samenleving waar iedere mens telt! Net
daarom zet het vak rooms-katholieke godsdienst mee zijn schouders onder
de 24 interlevensbeschouwelijke competenties. Deze behoren tot het
leerplan. Elke leraar doet de nodige inspanningen om deze competenties bij
de kinderen te ontwikkelen. Dit kan op school of op leeruitstap.
De godsdienstlessen ondersteunen
de levensbeschouwelijke
ontwikkeling van kinderen. We
dagen elk kind uit om in
verbondenheid met anderen te
groeien tot een gelukkig leven.
(1)Levensbeschouwing is een kijk op
het leven: wat het leven betekent
en hoe dat geleefd kan worden in
verbondenheid met zichzelf, met
anderen, met gemeenschappen,
met natuur en cultuur en voor
sommige mensen ook met God.
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CULTUUR OP SCHOOL
Elk jaar stelt het Cultuurcentrum Brugge een waaier aan projecten voor om
samen met de kinderen theater, dans, film, muziektheater en beeldende
kunst te ontdekken. De cultuurverantwoordelijke juf Inge verzamelt alle
voorkeuren van de klassen en die worden doorgegeven aan het
Cultuurcentrum Brugge.
Die voorstellingen worden in de klas voordien besproken aan de hand van
verwerkingstips, vragen, doe-opdrachten, liederen,… Ook andere projecten
zoals de theaterkoffer, de kinderboerderij en alle activiteiten daaromtrent,
komen aan bod.
We willen de kinderen in onze school leren genieten van schoonheid en
verbeelding en van openheid en vrijheid die deze voorstellingen teweeg
kunnen brengen.

GYMLES EN ZWEMMEN
In de gymles dragen de leerlingen allemaal dezelfde
outfit. Dit bestaat uit een blauw truitje met het logo
van de OLVA-scholen en een grijs broekje. De
kinderen dragen ook gymschoenen! (kleuters niet)
Broekje en truitje kunnen enkel op school
aangekocht worden. Doordat het zwembad
‘Bloemendale’ de deuren sloot stond onze school
letterlijk op straat. Dankzij de inspanningen van
meester Jürgen werd gezocht naar alternatieven. Dit
jaar gaan de kinderen zwemmen in Interbad. Er
wordt een heel systeem uitgedokterd om ieder de
kans te geven een duik in het zwembad te gunnen.
Je wordt door de klastitularis op de hoogte
gehouden. De kostprijs van een zwembeurt met
vervoer wordt verrekend in de maximumfactuur. De
meisjes dragen een badpak uit één stuk (geen bikini). De jongens dragen
een zwembroek uit aaneensluitende stof en zonder zakken. Tip: Zorg dat
turn- en zwempakken naamtekend zijn!
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VERZEKERING
Iedere school is wettelijk verplicht
om
een
gemeenschappelijke
verzekeringspolis af te sluiten voor
zijn leerlingen. Hiervoor bestaat een
aparte
verzekeringswijze
(modelpolis) die door alle scholen
wordt gebruikt. Deze verzekering
betreft vooral ongevallen op
school en op de weg van en naar
de school. Belangrijk is hieromtrent dat het kind de veiligste (liefst kortste)
weg neemt en dit ook doet binnen de kortst mogelijke tijd!
Zeer belangrijk: wat dekt deze polis wel en wat niet?
WEL: Lichamelijke letsels, geneeskundige verzorging en aanverwante kosten.
NIET: Materiële schade (kledij, fiets,…)
In heel specifieke gevallen kan een bril wel vergoed worden.
Aangifte van een ongeval: steeds onmiddellijk de leerkracht en de directie
verwittigen. Wij zorgen voor de nodige formulieren. Het is steeds zo dat je zelf
de kosten betaalt en dat je na teruggave van het ziekenfonds het verschil
krijgt van de schoolverzekering.
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SPORT OP SCHOOL
“EEN GEZONDE GEEST IN EEN
GEZOND LICHAAM”
Wie kent deze leuze niet? Jonge
kinderen bewegen graag, dus willen
we de kinderen die mogelijkheid ook
bieden op school. Tijdens de
speeltijden worden voor de kinderen
klasoverstijgende
competities
georganiseerd. Zo hebben we op
onze school een heuse “Champions
League” voor de voetbalfanaten en een spetterend pingpongtornooi.
Uiteraard vergeten we de schakers die kunnen deelnemen aan de
schaakcompetitie.
Maar niet alleen in de speeltijden is er aandacht voor sport. Jaarlijks neemt
elke graad van de lagere school ook deel aan één van de activiteiten
georganiseerd door Stichting Vlaamse Schoolsport. Zo nemen we
ondermeer deel aan American games, park- en bosspelen, de
loopcriteriums,…
Voor de kinderen van het eerste leerjaar tot en met het zesde leerjaar
bestaat ook de mogelijkheid om wekelijks een uur aan naschoolse sport te
doen. Een brief in september geeft daar meer uitleg over. Tot slot neemt
onze school ook deel aan enkele interessante competities waarin de
kinderen dan hun kunnen mogen tonen. Bijvoorbeeld: de Olva-cup, de
atletiekmeeting, de loopcriteria,…

ZORGVERBREDING
Onze school wil borg staan voor een brede zorg aan alle kinderen, zolang dit
de draagkracht van de school niet overschrijdt. Hierbij hebben we
aandacht voor de totale ontwikkeling (hoofd, hart, handen) en willen we
alle kinderen een sterke basisontwikkeling meegeven vanuit het gewoon
onderwijs. Hierbij zal de school de nodige inspanningen leveren om de
kinderen goed te leren kennen via een volgsysteem, hen te respecteren
zoals ze zijn en hen te stimuleren tot verdere ontwikkeling. De coördinerende
taak voor de kleuterschool berust bij juf Evy, voor de lagere school bij
meester Johan. Beide zorgleerkrachten kun je spreken op school op
welbepaalde dagen. Het mailadres waarop je hen kan bereiken is
zorg@olvademeersen.be.
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HET SCHOOLTEAM
Ieder jaar is het voor de directeur sleutelen om een goed evenwicht te
vinden in het korps en de juiste mensen op de juiste plaats te zetten. Tevens
moet er ook rekening gehouden worden met verlofstelsels, het statuut van
iedere leerkracht, klaslokalen, aantal leerlingen, enz... Dit is een moeilijke
puzzel. We verwelkomen alvast juf Julie Gregoir, geen onbekende voor ons
team, kindbegeleidsters Kim en Maïté en voor de eerste maanden interimaris
in de zesde klas meester Tom. Graag stellen we het korps voor:

Onze kleuterafdeling:
Eerste kleuterklas A
Hildegard Vandaele

Eerste kleuter/peuterklas B
Julie D’Hooghe,

Tweede kleuterklas A
Julie Gregoir en Tuur Dewilde
Derde kleuterklas A
Tatjana Depreitere
Gymleerkracht kleuter
Tuur Dewilde, Maria Vandenbroucke en Julie Gregoir
Zorgleerkracht Kleuter
Evy Vercruysse en Maria Vandenbroucke

Onze lagere afdeling:
Eerste leerjaar A
Lieselot Vanderostyne

Eerste leerjaar B
Nele Van Hulle

Tweede leerjaar A
Inge De Meyer en Saskia Samyn

Tweede leerjaar B
Juf Nele De Deckere

Derde leerjaar
Meester Lode
Ondersteunend vooral voor derde klas: Saskia Samyn
Vierde leerjaar A
Nathalie Flamant

Vierde leerjaar B
Kelian Bonny
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Vijfde leerjaar A
Anne Heindryckx
Zesde leerjaa A
Geert Beuselinck

Onze omkadering:
Zorgcoördinatoren
Johan De Haes (lager) en Evy Vercruysse (kleuter)
Specifieke zorg kleuter: Maria Vandenbroucke
Kinderbegeleiders
Martine Stroef, Maïté Dezutter, Kim Deschoolmeester
Gymleerkracht
Jürgen Landuyt
I.C.T.-coördinator
Technisch:
Thomas Van Calster
Pedagogisch:
Tuur Dewilde
Opvang ’s morgens en ’s avonds
Niobe Van de Walle en Kimberley Desmet
Poetsfee:
An Truong Thi Hong
Middag- en keukenhulp:
Kimberley, Nele, Maïté, Kim en…
Administratie en secretariaat:
Christine Timmerman, Fabienne Leurs, Marie Huys
Beleidsondersteuners:
Piet Verroens en Toumai Tobin
Directie:
Scherpereel Karel, Engelendalelaan 83, 8310 Assebroek
0484 / 68 04 14
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KALENDER 2021-2022
1ste trimester:
Vrijdag 1 oktober 2021
Vrijdag 29 oktober 2021
za. 30 oktober t.e.m. zo. 7 november 2021
donderdag 11 november 2021
woensdag 17 november 2021
za. 25 december t.e.m. zo. 8 januari 2022
2de trimester:
Maandag 7 februari 2022
Woensdag 16 februari 2022
za. 26 februari t.e.m. zo. 6 maart 2022
woensdag 16 maart 2022
za. 2 april t.e.m. ma 18 april 2022
3de trimester:
Zondag 1 mei 2022
donderdag 26 mei 2022
vrijdag 27 mei 2022
maandag 6 juni 2022
Reeds te noteren data…
Infoavond
Strapdag
Eerste Communie voor tweedeklassers
Dag van de leerkracht
Dag van de jeugdbeweging
Start kalenderverkoop
Ontbijtactie
Bosklassen Durbuy zesde klas
Komst van de Sint
Dag van de Directeur
Openklasnamiddag voor nieuwe ouders
Fietsexamen voor zesde klas
Start verkeersweek
Schoolfotograaf
Sportklassen Logne zesde klas
Schoolreis kleuter
Eerste Communie

facultatieve vrije dag
pedagogische studiedag
herfstvakantie
wapenstilstand
pedagogische studiedag
Kerstvakantie
facultatieve vrije dag
pedagogische studiedag
krokusvakantie
pedagogische studiedag
Paasvakantie
Feest van de arbeid
O.L.H.-Hemelvaart
Vrije dag (Brugdag)
Pinkstermaandag
8, 9 of 15 september 2021
vrijdag 17 september 2021
zaterdag 25 september 2021
dinsdag 5 oktober 2021
vrijdag 22 oktober 2021
maandag 8 november 2021
zondag 21 november 2021
ma. 29 nov.–vr. 3 dec.. 2021
vrijdag 3 december 2021
maandag 31 januari 2022
zaterdag 19 maart 2022
donderdag 28 maart 2022
maandag 25 april 2022
dinsdag 10 mei 2022
woensdag 11 tot 13 mei 2022
vrijdag 20 mei 2022
zaterdag 4 juni 2022
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OLVA-CUP in OLVA Steenbrugge
Schoolfeest
Afscheid zesde leerjaar
Afscheidseucharistieviering om 9.00 uur
Einde schooljaar om 11.40 uur op

woensdag 8 juni 2022
zaterdag 25 juni 2022
woensdag 29 juni 2022
donderdag 30 juni 2022
donderdag 30 juni 2022
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