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KALENDER MAART
Ma 2
08:35
Start inschrijvingen broers en zussen
3 maart: GRATIS INFOSESSIE ‘HOE HELP IK MIJN KIND MET HUISWERK
MAKEN?’ (zie flyer)
Woe 4
09:50
L5/6: Atelier ‘Kleur het bos van je dromen’
Do 5
11:45
L5/6: Samenlezen met juf Charlotte
12:45
L1: Spel tegen pesten
Vrij 6
08:50
L2: Graantje pikken
09:30
K2: Portretten
12:45
Verhaal ‘Delen kan schelen’ (Broederlijk Delen)
14:40
L4/5/6: bib-bezoek
Ma 9
08:50
K3: Zwemmen
10:30
L1: Softies - fABULEUS (De Grote Post)
12:45
L1/2/3: Okidoo
10 maart: INDIVIDUELE FOTO’S EN KLASFOTO’S
Di 10
16:45
Info-beurs overgang L6 (De Grote Post)
Do 12
GEEN huiswerkklas
Vrij 13
Pyjamadag
12:15
Leerlingenraad
12:45
Verhaal ‘Delen kan schelen’ (Broederlijk Delen)
13 maart: KINDERROMMELMARKT (zie brief)
Ma 16
L3-L6: Start herhalingsweek
08:50
K3: Zwemmen
08:50
L1/2/3: Okidoo
Di 17
10:30
L4: Workshop met jeugdauteur Noëlla Elpers
Vrij 20
12:45
Verhaal ‘Delen kan schelen’ (Broederlijk Delen)
Ma 23
L3-L6: Start proevenweek
09:30
K2: Tokkelei (Op stap met kip Tok)
08:50
L1/2/3: Okidoo
08:50
K3: Zwemmen
25 maart: PEDAGOGISCHE STUDIEDAG = GEEN SCHOOL
Do 26
11:45
L5/6: Samenlezen met juf Charlotte
13:30
L6: Rita / Tuning people & bronks (De Grote Post)
Vrij 27
12:45
Verhaal ‘Delen kan schelen’ (Broederlijk Delen)
Ma 30
08:50
K3: Zwemmen
12:45
L1/2/3: Okidoo
2 april: OUDERCONTACT + GRATIS INFOSESSIE ‘SOCIALE MEDIA’
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MUSICAL ‘DE DJ DRAAIT DOOR’
De musical was een groot SUCCES! Zo’n 300
mensen bewonderden de zang- en acteertalenten van
onze OLKO-kids!
Alle ouders ontvingen via mail een uitnodiging om de
DVD aan te kopen. Heb je geen uitnodiging
ontvangen? Geef dan even een seintje aan juf Daina
via secretariaat@olko.be !

INFOSESSIE HUISWERK 3 maart 2020
Huiswerk maken is voor kinderen niet altijd even
prettig. Daarnaast kan het thuis ook voor wat
spanningen zorgen.
Hoe begeleid je je kind optimaal bij HUISWERK?
We leren je de kneepjes van het vak op de info-avond
‘Hoe help ik mijn kind met huiswerk maken?’
In
de
inkomhal
kun
je
een
FOTOTENTOONSTELLING over huiswerkplekken
bewonderen van fotograaf Kevin Faignaert.

KINDERROMMELMARKT 13 maart 2020
Welkom op onze kinderrommelmarkt! De kinderen
kunnen op deze dag hun oud SPEELGOED (geen
kinderkleding) verkopen op de speelplaats van onze
school.
De rommelmarkt gaat door van 15.30 tot 17.30 u.,
materiaal brengen is mogelijk van 13.00 tot 13.45 u.
Een plaatsje kost 5 euro voor 2 meter. Schrijf vóór

11 maart 2020 in via het inschrijvingsstrookje.
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CORONA-VIRUS
De school volgt de richtlijnen van het departement Onderwijs en Vorming,
Buitenlandse Zaken en van het CLB. Op dit moment is er geen reden tot

paniek.
-

Heeft je kind GEEN ZIEKTESYMPTOMEN?
Je kind kan gewoon naar school. Heb aandacht voor een goede
persoonlijke hygiëne:
 neus snuiten in papieren zakdoeken en die onmiddellijk weggooien;
 mond en neus bedekken als je niest en bij voorkeur niezen op de arm;
 regelmatig
handen
wassen
met
(gewone)
zeep.

-

Is je kind ZIEK?
Hou zieke kinderen thuis, zodat ze anderen niet besmetten. Zieke
kinderen voelen zich niet goed en zijn dus ook minder in staat om actief aan
het lesgebeuren deel te nemen.
Kinderen die naar een HOOGRISICOGEBIED op reis zijn geweest, moeten
waakzaam zijn voor symptomen. Hebben ze symptomen, dan mogen ze niet
naar school. Krijgen ze symptomen op school, dan moeten ze meteen de klas
verlaten en opgehaald worden door de ouders.

OKIDOO-PROJECT IN MAART/APRIL
Juf Bianca leert de leerlingen van het lager tot rust komen, hun
gevoelens benoemen en hun talenten ontdekken. Op die
manier bevorderen we de positieve emotionele
ontwikkeling bij kinderen, waarbij ze aandacht en respect
voor zichzelf en anderen opbouwen.
Kiwanis Oostende steunt sinds enkele jaren de coaching in
Oostendse scholen.

SPEL VAN DE MAAND
Vorm een kring. Dokter Knobbel verlaat de kring. Intussen
proberen de anderen zoveel mogelijk knobbels te maken door
op/onder/over elkaar te kruipen. Dokter Knobbel moet
proberen de knoop te ontwarren.
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