
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 6 – JANUARI 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COVID-info  

 Leerlingen mogen vanaf 27/1 na een hoogrisicocontact (HRC) binnen het gezin  

naar school blijven gaan. 

 Voor de veiligheid van onze leerkrachten vragen we met aandrang om bij het brengen en afhalen 

van de kleuters een mondmasker te dragen en afstand te bewaren. Bedankt om dit te 

respecteren.  

 

 Alle contacten binnen de school worden beschouwd als laagrisicocontacten,  

ook bij onze leerkrachten. 

 We blijven maximaal inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen.  

 

 Er moeten geen klassen meer in quarantaine vanaf meerdere besmettingen in een klas.  

 Een zelftest is wel sterk aanbevolen maar niet verplicht.  

 Het blijft wel heel belangrijk dat kleuters met symptomen thuisblijven! 

 

 Wie besmet is, moet 7dagen in isolatie tot ze uit quarantaine mogen. Gelieve het secretariaat, 

directie en klasleerkracht te contacteren. 

 

 

 GEEN ZWEMMEN ! 
Alle zwembeurten voor de oudste kleuters 

(3e kleuterklas)  worden -uit veiligheid- 

opgeschort tot en met het einde van de 

krokusvakantie.   

Met het toenemend aantal besmettingen 

waarschijnlijk tot en met de paasvakantie.                                

Verdere info volgt via de 

schoolnieuwsbrieven en/of via mail. 

 
 

 

  

 

 

  
 
 

CARNAVAL  
 Vrijdag 25 februari 2022 

Alle kleuters mogen zich van ’s morgens verkleden! 

Wij trakteren hen in de namiddag  

met een hot-dog of broodje kaas. 

Mogen we vragen om geen confetti                    
mee te geven met je kind(eren)? 

 

 
 

 

  

 

 

  
 
 

inschrijvingen 
VOORRANGSREGELING voor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Broers, zussen en kinderen van personeel van de 

kleuterschool kunnen tot en met 25 februari 2022 

met voorrang ingeschreven worden voor het 

schooljaar 2022-2023.                                                                           

Vanaf 7 maart kunnen alle andere nieuwe 

peuters/kleuters ingeschreven worden!    

Hoe inschrijven? 
Mail naar nathalie.smet@olvpks.be of 

secretariaat@olvpks.be of bel 03/889.44.26. 

 

 

                                                

 
 
 

Onze deelneming. 
De Heer Carlo Willaert,  

vader van Ann Willaert  

kinderverzorgster  

op maandagnamiddag vestiging Toverplein 
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K.A.L.E.N.D.E.R. 

 

 

 

ma 31/01 Dag van de D.I.R.E.C.T.E.U.R. 

di 1/02 TELDAG + 4e I.N.S.T.A.P.moment nieuwe kleuters: W.E.L.K.O.M. 

wo 2/02 GEEN SCHOOL voor de kleuters. 

Pedagogische studiedag voor de leerkrachten. 

di 8/02 om 20u Vergadering O.U.D.E.R.R.A.A.D. 

do 17/02 DIKKEtruiendag 

Toon dat je meedoet door een beeld van jullie kleuter(s)  

met zijn/haar DIKKE trui te delen op social media.  

 

FACEBOOK : olvpks bornem               #dikketruiendag 

INSTAGRAM : olvpks                           @olvpks 

 
di 22/02 om 20u 
 

INFOAVOND in de LAGERE SCHOOL : 
enkel voor de ouders van de kleuters uit de 3e kleuterklas  

 

Voor de inschrijvingen zelf maak je best een afspraak via mail 

(nathalie.smet@olvpls.be, secretariaat@olvpls.be of telefonisch op het nummer 

03/889 44 74. Hou wel rekening met de voorrangsperiode. Kinderen van broers 

en zussen kunnen hun voorrang laten gelden van 15 januari tot de laatste 

schooldag van februari. Wegens de krokusvakantie zijn alle andere nieuwe 

leerlingen welkom vanaf 7 maart. Breng zeker het identiteitsbewijs mee van uw 

kind. 

 

vr 24/02  
 

CARNAVAL op school.  

Alle kleuters mogen zich van ’s morgens verkleden! 

Mogen we vragen om geen confetti mee te geven met je kind(eren)? 
 

ma 28/02 - vr 04/03 K.R.O.K.U.S.V.A.K.A.N.T.I.E. 
ma 07/03 
 

GEEN ZWEMMEN! 

ma 07/03 5e I.N.S.T.A.P.moment nieuwe kleuters: W.E.L.K.O.M. 

vr 11/03 schoolfotograaf 
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