JAARGANG 16, nummer 4, vrijdag 10 september
Beste ouder,
De eerste ouderraad zit er deze week op en het
deed me werkelijk deugd om een hele groep
enthousiaste en positieve ouders te ontmoeten.
Ouders die willen meewerken, meedenken en
meevoelen met het schoolteam. We hebben
alvast op deze bijeenkomst getoast en hopen dat
het een zeer ‘vruchtbaar’ jaar wordt. Nu reeds
bedankt aan die toffe bende voor hun inzet en
ideeën.
Wie onze website bekeek, had gemerkt dat er iets
niet in orde was. Jean-Michel, een cursist die ik
leerde kennen tijdens de cursus webdesign, heeft
hard gewerkt om onze site een nieuwe,
eigentijdse look te geven. Het resultaat van heel
veel uren werk kan je bewonderen op onze
webpagina www.olvademeersen.be. Als school
zijn we hem dan ook ontzettend dankbaar om
onze site te verzorgen. De maandmenu vind je
onder de rubriek ‘Praktisch’. De menu echter voor de week van 20 september is enigszins
gewijzigd. Op het einde van deze nieuwsbrief vind je de gewijzigde versie.
Deze week organiseerden we al een infodag voor kleuter en eerste en tweede leerjaar.
Beide avonden konden rekenen op een talrijke opkomst. Woensdag a.s. volgen de andere
klassen… Omwille van de Covid-maatregelen hebben we beslist om geen drankje te geven.
We beloven echter op het oudercontact van december ieder met een glas te
verwelkomen.
Voor volgende week woensdag hebben we nog de volgende planning:
Om 19.00 uur: de klas van meester

Lode/Toumai (3e leerjaar)

Om 20.00 uur: de klas van juf Nathalie (4e lj A)
de klas van meester Kelian (4e leerjaar B)
de klas van juf Anne (5e leerjaar))

VERKEERSACTIE
Ook tijdens de week van de mobiliteit (13 tot 17
september) plant de verkeerswerkgroep enkele
activiteiten.

VRIJDAG 17 SEPTEMBER STAPPEN
EN TRAPPEN WE IN OLVA DE
MEERSEN NAAR SCHOOL.
Op deze autoluwe schooldag komen duizenden kinderen te voet, met de fiets, step, gocart
of skates naar school. Duurzaam naar school is leuk, gezond, goed voor het milieu en zorgt
voor meer veiligheid op de schoolroutes en aan de schoolpoort. Mogen we daarom aan
iedereen (ook de grootouders) om die dag zoveel als mogelijk NIET met de auto naar school
te komen.
Op deze Alles-op-Wieltjesdag maken we ook even De Munte verkeersvrij. Alle informatie
over de Strapdag via www.octopusplan.info

(GEEN) WARME MAALTIJDEN OP 20 EN 21 / 09
Deze week kreeg ik van de traiteur te horen dat men geen
maaltijden kon leveren op maandag 20 en dinsdag 21
september. De keukens die gehuisvest zijn in het
grootseminarie te Brugge zullen omwille van het
wereldkampioenschap wielrennen onbereikbaar zijn en men
zal dus geen maaltijden kunnen vervoeren.
Met ons krachtig middagteam zullen we zorgen dat de
kinderen WEL een warme maaltijd voorgeschoteld krijgen. We
bekeken aandachtig websites en tikten in: “Wat eet een
wielrenner op de dag van een koers?” Tijdens de
wedstrijddagen in Brugge zullen we twee dagen de kinderen
een fantastische maaltijd bezorgen. We baseren ons als
rasechte wielerploegkoks op drie belangrijke
aandachtspunten: energie, spierherstel en lichaamsgewicht.
We zien het dus volledig zitten om koolhydraten, eiwitten en
water te serveren. Let’s go! Op woensdag vragen we om
bananen te leveren… hét fruit bij uitstek voor de wielrenner!

JAARTHEMA: SCOOR…
Het was eindelijk zover… vanaf 1 april kunnen we veel meer
sorteren in de PMD-zak. De blauwe PMD-zak werd meer dan
20 jaar geleden ingevoerd in België. Met succes want nergens
wordt er meer gesorteerd en gerecycleerd dan in ons land.
Daar mogen we met z’n allen trots op zijn. Door goed te
sorteren kunnen we gebruikte verpakkingen immers opnieuw inzetten als grondstof. Zo
besparen we energie en stoten we minder CO2 uit. De tijd staat intussen niet stil. Dankzij
nieuwe technologische evoluties kunnen we steeds meer verpakkingen recycleren. Daarom
werd in Brugge die Nieuwe Blauwe Zak geïntroduceerd. Daarin mogen naast de klassieke
PMD-verpakkingen voortaan ook alle plastic
verpakkingen. En dat is een goede zaak voor iedereen.
Op school zagen we echter dat het voor de kinderen
nog steeds moeilijk is om een onderscheid te maken
tussen PMD en restafval. Tijdens het jaarthema-jaar
investeerde de school in speciale PMD-emmertjes op de
eettafels waardoor kinderen bewuster gaan sorteren.
Uiteraard is het in de eerste plaats de bedoeling om zo
weinig mogelijk afval te produceren.

ZACHTE LANDING
Voormiddag:

8.30 uur – 11.40 uur

Namiddag: 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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