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Spel van de maand:
SPLITSTIKKERTJE

+
Di 1
Woe 2
Vrij 4

12:45
09:50
10:00

Za 5
Ma 7
Di 8
Woe 9
Vrij 11

09:30
12:45
08:50
12:30
13:00

Ma 14
10:00
12:45

Di 15
Woe 16
Do 17

09:00
09:30
08:50

Vrij 18
Di 22
Woe 23
Vrij 25

12:45
13:45
11:45

Woe 23 – vrij 25

L1-L6: Zwemmen
L5: Kleutervoorlezen
Werelddierendag
L1: Week van het bos
Dag van de leerkracht
L5/6: Windturbinepark ontraadseld
L1-L6: Zwemmen
OPENLESDAG (zie brief/mail)
Leerlingenraad
L5: Visite / De tekenklas op verplaatsing
Start doorlichtingsweek
L5/6: WeGoStem!
L1-L3: Zwemmen
L4-L6: Brevetzwemmen
L3-L6: Bezinning in de kapel
L2: Week van het bos
L5/6: Uitstap Brugge
Dag van de ouder
Dag van de jeugdbeweging
L1-L6: Zwemmen
K3 + L1/2/3/4: Strandjogging
Frietjes op school!

L5/6: Meerdaagse uitstap

Je vindt de kalender ook steeds terug op https://olko.be/kalender/
kalenderoverzicht/. Heb je een digitale kalender (Google Agenda) op je
smartphone? De juf of meester deelt de link naar de klaskalender met
plezier, vraag er gerust naar!
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OPENLESDAG woensdag 9 oktober 2019

Op woensdag 9 oktober zijn alle ouders van harte welkom op school om
mee les te volgen met hun kind. Er is doorlopend gratis koffie en thee
in de inkomhal, kom zeker langs!
Kleuter: Aan de hand van filmpjes tonen de juffen het leven in de kleuterklas zoals
het is. Hartelijk welkom voor een infomoment om 10.25 u. (50 min.)
Eerste, tweede en derde leerjaar: Je kunt om 8.50 u. de les meevolgen in de klas
van je kind. Om 9.50 u. is er een infomoment.
Vierde, vijfde en zesde leerjaar: Sportliefhebbers mogen om 8.50 u. meesporten
met hun kind. De lessen start om 9.50 u. (50 min.), om 10.55 u. is er een
infomoment.

FRIETJESDAG vrijdag 25 oktober 2019

Via het maaltijdblad kun je jouw kind inschrijven voor de frietjesdag op 25
oktober. De kinderen krijgen frietjes, een frikandel en saus. De opbrengst
van de frietjesdag gaat integraal naar de school en wordt gebruikt voor de
aankoop van speelgoed (Sint).
HUISWERKTIPS VAN ZOCO NATHALIE
nathalie.tavernier@olko.be / 059 70 20 03

Begeleiden bij huiswerk? Dat lukt elke ouder in 3 stappen!
1. Begin met goede afspraken
Wat staat er in de schoolagenda? Waar en wanneer maakt je kind
huiswerk? Wat als je niet thuis bent?
2. Motiveer je kind
Toon interesse, maar leer je kind ook zelfstandig werken.
3. Check samen of alles in orde is
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FACTUUR SEPTEMBER

De factuur van de periode 2 september – 21 september wordt op 25
september meegegeven. De factuur wordt afgetrokken rond 4 oktober.
SCHOOLDOORLICHTING

Van 14 tot en met 18 oktober wordt de school doorgelicht. Twee
onderwijsinspecteurs komen in die week de schoolwerking bekijken én
evalueren. De school blijft gewoon open, maar het weekverloop kan er voor
de kinderen een beetje anders uitzien. Contacteer directeur Katrien gerust
bij vragen: katrien.rotsaert@olko.be / 059 70 20 03
WIJ ZIJN EEN KIVA-SCHOOL!
https://www.kivaschool.be/ouders/wat-kan-je-thuis-doen/

Een KIVA-school vindt het belangrijk dat kinderen, leerkrachten én
ouders zich gewaardeerd en goed voelen op school. We doen er alles aan
om pesterijen tussen kinderen te voorkomen.
De leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar werken deze maand
rond het thema ‘Zie wat ik nu voel’. Het thema van de oudere leerlingen is
‘Een (h)echte groep’.
VRIJE TIJD-TIPS VAN BRUGFIGUUR ANN
ann.verdonck@oostende.be - 0496 56 59 08

De deadline om je kind in een sportclub in te schrijven met een attest van
Sportkans is vrijdag 25 oktober 2019! Heb je nog geen attest? Maak snel
je afspraak in: De Wegwijzer / Edith Cavellstraat 54-56 / 059 25 89 70.
Zoek je nog een vrijetijdsactiviteit voor je kind? De stad maakte een
overzicht van alle jeugdverenigingen (Scouts, Chiro, Wijkwerking …) in Oostende
met een handige brochure. Wil je graag een brochure? Geef gerust een
seintje aan brugfiguur Ann en dan bezorgen we jou eentje.
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