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Spel van de maand:
1, 2, 3 PIANO
(speluitleg in inkomhal)

Ma 2
Di 3
Woe 4
Do 5

Vrij 6

13:00
13:30
15:45
08:50
8:25

13:00
10:30

L1 – L6: Het verhaal van Robby (deel 2)
L4/5/6: BIB
L3 – L6: Start proevenweek
Lager: workshops musical
L2: schaatsen in het park

13:30
12:15
12:45
13:10
13:00
10:30
14:00
09:50
08:50
15:30
16:00
09:00
12:45

L2: Pong! (De Grote Post)
Leerlingenraad
L1 – L6: Het verhaal van Robby (deel 3)
L3: Lichaamsexpressie
Workshops musical
L1 + L6: Schaatsen in het park
L3/4/5: Schaatsen in het park
K2/3 + L6: Kleutervoorlezen
L5/6: Workshop 11.11.11
Kerstbar + oudercontact (zie brief)
GEEN studie
Schoolviering in de kerk: iedereen welkom!
Groepsactiviteit kleuter + lager

08:35

Kerstvakantie
Koffie schoolpoort

8400 Oostende

059 70 20 03

12:45
14:40

Ma 9
Di 10

Vrij 13

Ma 16

Woe 18
Do 19

Vrij 20

23 dec – 5 jan
6 jan

Kaaistraat 22

L3 – L6: Start herhalingsweek
Lager: workshops musical
L3: VRETEN! (De Grote Post)
GEEN huiswerkklas
L4: CLB contactmoment (op school)
Bezoek Sinterklaas

olko@skynet.be

www.olko.be
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BEZOEK SINTERKLAAS
donderdag 5 december 2019
Op donderdag 5 december brengt
Sinterklaas een bezoek aan onze school.
Ouders en kinderen zijn vanaf 8.25 u.
welkom voor een meet & greet met
Sint. Wie wil kan op de foto met Sint en
Piet.
WINACTIE: Win een ontbijt met
Piet.
Like én share het bericht op onze
Facebookpagina of doe mee met de
spiekpietjeszoektocht!

OUDERCONTACT + KERSTBAR
19 december 2019
Op 19 december dompelen we de school onder in kerstsfeer vol warmte en
gezelligheid. Om 15.30 u. brengen de kinderen een mooi kerstlied op de
speelplaats. Daarna ben je welkom op onze gezellige kerstbar (doorlopend)
en in de klas van je kind:





Eerste en tweede kleuter: Haal de werkjes van je kind af tussen 15.45
en 16.15 u.
Derde kleuter: Welkom op het oudercontact tussen 15.45 en 18.00 u.
Geef daarvoor het briefje mee met je kind.
Eerste leerjaar: Hartelijk welkom om het rapport af te halen tussen
15.45 en 17.00 u.
Tweede, derde, vierde, vijfde, zesde leerjaar: We ontvangen je graag
tussen 15.45 en 18.00 u. Geef daarvoor het briefje mee met je kind.
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FACTUUR NOVEMBER
olkosec@oostende.be – 059 70 20 03

De factuur van de periode 22 oktober t.e.m. 21 november wordt op dinsdag
26 november meegegeven.
! Vanaf 1 december gelden er nieuwe regels rond het afronden van
de factuur bij cash betaling. Voor meer informatie kan je terecht bij
juf Daina van het secretariaat.
NASCHOOLSE OPVANG
juf Micheline / 059 70 20 03

De opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wordt vanaf
maandag 2 december geregistreerd per kwartier in plaats van per halfuur.
Je betaalt 0,50 EUR per begonnen kwartier.
STUDIETIPS VAN ZOCO TATIANA
nathalie.tavernier@olko.be / 059 70 20 03

Voor de kerstvakantie krijgen alle leerlingen van het lager een rapport.
Daarom zijn er vanaf 9 tot en met 13 december proefwerken in de
klassen van het derde tot zesde leerjaar.
Als je een toets voorbereidt, dan volg je best deze stappen. Zo heb je het
meeste kans op succes!
1. Verkennen:
Wat moet je precies kennen of kunnen? Waar kan je alles terugvinden?

2. Lezen en begrijpen:
Probeer zin per zin te begrijpen door aandachtig te lezen. Doe dit zo vaak
als nodig is. Probeer daarna met je eigen woorden te zeggen wat er staat.

3. Memoriseren:
Hoe je de leerstof van buiten moet leren, kan niemand voor jou zeggen. Kijk
welke manier voor jou het beste lukt (hardop lezen, schrijven …).

4. Controleren en herhalen:
Maak een oefentoets of oefeningen op Bingel. Laat iemand je les opvragen.
Vraag aan de leerkracht uitleg over wat je niet begrijpt. Herhaal DAGELIJKS!
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