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WOORDJE VAN DE DIRECTEUR
Corona zette dit schooljaar helemaal op zijn kop. We gingen allemaal een ongeziene
uitdaging aan. Elke leraar specialiseerde zich in het digitale leren, elke ouder
organiseerde een thuisschool, elk kind kreeg les op afstand … Hartelijk dank voor
jullie inzet en flexibiliteit. Meer dan ooit bleek: samen sterk!
Ik wens de kinderen die de school verlaten veel succes in hun nieuwe school. De
anderen zie ik graag terug op dinsdag 1 september.
Prettige vakantie!
Katrien Rotsaert
Directeur ad interim
VOLG JIJ ONS AL? We proberen jullie steeds snel te informeren via deze kanalen:
FACEBOOK
@olko

INSTAGRAM
#olkoostende

GOOGLE AGENDA
vraag de link aan juf
of meester

Meer info vind je op onze website: www.olko.be

EINDE SCHOOLJAAR dinsdag 30 juni 2020

Op dinsdag 30 juni eindigen de lessen om
11.15 u. voor de kleuters.
Voor de kinderen van het lager eindigen de
lessen om 11.30 u.

VAKANTIEREGELING SECRETARIAAT
Het secretariaat is open tijdens de vakantie op woensdag 1 juli en donderdag 2 juli
van 9 tot 12 uur.
Vanaf maandag 24 augustus is de school elke werkdag open van 9 tot 12 uur.
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SPEELPLEINWERKING STAD OOSTENDE
Wil je je kind inschrijven voor de speelpleinwerking van de stad dan moet je:
1. Een UiTPAS aanvragen voor je kind(eren). Dit is gratis voor kinderen.
Vraag je UiTPAS aan in de Dienst Toerisme, in het Sociaal Huis
(kansentarief) of bij de Wegwijzer (kansentarief).
2. De plaatsen reserveren voor de weken dat je kind zal deelnemen:
oostende.be/speelpleinwerking-oostende-zomervakantie of
De Dienst Jeugd; maak een afspraak via 0800 1 8400.
De speelpleinwerking kost €7 per dag (warme maaltijd inbegrepen) of €1,40 met
kansentarief. Een warme maaltijd is inbegrepen, maar je kan ook je eigen lunch
meebrengen!
Voor meer info en de locaties van de opvang, neem een kijkje op
oostende.be/speelpleinwerking-oostende-zomervakantie of neem contact op met
brugfiguur Ann: ann.verdonck@oostende.be - 0496 56 59 08 (ook Whatsapp).

INFOMOMENT vrijdag 28 augustus
tussen 17 en 19 uur
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij een Openklasdag
op het einde van de grote vakantie.
Op die dag zijn alle kinderen en hun ouders van harte welkom
op school om kennis te maken met de nieuwe klas en met
de klasleerkracht(en). Je krijgt dan alle nodige informatie
van de leerkracht(en) om het nieuwe schooljaar goed te
kunnen starten!
De leerlingen van de lagere afdeling krijgen hun nieuwe boeken en werkschriften
mee naar huis. In de inkomhal organiseren we een gratis workshop kaften voor de
boeken en schriften die je kreeg in de klas: we voorzien daarvoor kaftpapier en
vrijwilligers.
Wil je graag goed leren kaften, of heb je een beetje hulp nodig, kom dan zeker langs!
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SCHOOLOPENER dinsdag 1 september

Op de eerste schooldag wordt het schooljaar officieel
geopend. Alle ouders zijn van harte welkom om 8.50 u.
op de speelplaats. Nadien kun je nog genieten van een
koffie of drankje op de speelplaats.

SCHOOLTEAM voorlopige schikking schooljaar 2020 - 2021
Directeur ad interim: Katrien Rotsaert
Beleids- en ondersteunend personeel:
Administratie: Daina Velghe
Zorgcoördinator ad interim: Tatiana Claeys
ICT-coördinator: Koen Casteleyn
Preventieadviseur: Patrick Desmit
Brugfiguur: Ann Verdonck
Onderhoudspersoneel: Carine Dumolin
KLEUTERAFDELING

LAGERE AFDELING

K1A: Ann Van Besien
K1B: Nadia Surmont
K2A: Veerle Hennaert
K2B: Nathalie Bracke
K3: Charlotte Masschaele

L1: Lies Soete
L2: Greet Steelandt en
Maxime Devriendt (woensdag)
L3: Virginia David
L4: Nele Vansteene
L5: An Decraemer
L6: Arend Devulder en
Cindy Diet (vrijdag)

Zorg en bewegingsopvoeding:
Joni Decramer
Kinderverzorgster (slaapklas):
Leentje Massenhove

Zorgleerkrachten:
Maxime Devriendt, Cindy Diet en Gaëlle
Lingier
Bewegingsopvoeding:
Liesbet Deplancke
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BELANGRIJKE DATA EN VRIJE DAGEN 2020 - 2021
Secretariaat terug open (voormiddag)
Infomoment
Start schooljaar
Vormsel (uitgesteld, middelbaar)
Openklasdag
Eerste communie (uitgesteld, 2de lj)
Pedagogische studiedag (geen school)
Herfstvakantie
Wapenstilstand (geen school)
Pedagogische studiedag (geen school)
Bezoek Sinterklaas
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Schoolfotografie: individueel +
klasfoto’s
Kleuterfeest
Pedagogische studiedag (geen school)
Paasvakantie
Vormsel
Eerste communie
Brugdag (geen school)
Facultatieve vrije dag (geen school)
Pinkstermaandag (geen school)
Facultatieve vrije dag (geen school)
Schoolfeest
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maandag 24 augustus 2020
vrijdag 28 augustus 2020 / 17 -19 uur
dinsdag 1 september 2020
zondag 27 september 2020
woensdag 30 september
zondag 4 oktober 2020
woensdag 21 oktober 2020
ma 2 november – zo 8 november 2020
woensdag 11 november 2020
woensdag 18 november 2020
vrijdag 4 december 2020
ma 21 december – zondag 3 januari 2021
maandag 15 februari – zo 21 februari 2021
dinsdag 9 maart 2021
vrijdag 12 maart 2021
woensdag 10 maart 2021
maandag 5 april – zondag 18 april 2021
zondag 9 mei 2021
donderdag 13 mei 2021
vrijdag 14 mei 2021
vrijdag 21 mei 2021
maandag 24 mei 2021
dinsdag 25 mei 2021
zondag 6 juni 2021
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