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WELKOM TERUG!
Beste ouders,
Na een bijzonder schooljaar zijn we helemaal klaar om samen aan het nieuwe
schooljaar te beginnen.
In deze nieuwsbrief vind je heel wat praktische info over de school.
Dit is een gele brief. Vanaf dit schooljaar worden de belangrijkste
brieven afgedrukt op geel papier. Daarop verwachten we een
antwoordje terug. Vul de invulblaadjes dus in en geef deze vóór
11 september mee met je kind.
We willen onze schoolomgeving elk jaar verrijken en kochten daarom vijf mobiele
touchscreens aan voor de kleuter- en lagere school. Dit was mede mogelijk door
de opbrengst van de musical (1000 euro), dankjewel daarvoor!

Begin juli bevroegen we alle ouders via een enquête over communicatie op school.
Uit de resultaten blijkt dat ouders tevreden zijn over de schoolcommunicatie en over
de communicatie met de leerkracht. Bedankt voor jullie bijdrage!
Ik wens iedereen een goede start. Samen maken we er een aangenaam en leerrijk
schooljaar van!
Katrien Rotsaert, directeur ad interim

KOM OP TIJD NAAR SCHOOL!
De schoolpoort is open om 8.35 u. en om 12.30 u.
De les start om 8.50 u. en om 12.45 u.
De poort wordt omwille van veiligheidsredenen
onmiddellijk na het belsignaal gesloten.
We vragen aan alle ouders en kinderen een
inspanning om op tijd te komen!
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OPVANG OP SCHOOL
Er is gratis opvang op school van 8.35 tot 8.50 u. en van 15.30
tot 16.00 u. (van 11.45 tot 12.15 u. op woensdag).
Er is betalende voorschoolse opvang elke morgen van 7.30
tot 8.35 u.
Betalende naschoolse opvang is er op school van 16.00 –
18.00 u. Alle leerlingen uit het tweede leerjaar blijven tot 16.15 u.
in de studie. Vanaf het derde leerjaar blijven de kinderen tot
16.45 u. in de studie. Daarna kunnen ze eventueel naar de
opvang.

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
Heb je opvang nodig vóór 7.30 u., na 18.00 u., op woensdagnamiddag of tijdens de
schoolvakanties? Schrijf je kind dan in in de Buitenschoolse Kinderopvang. Neem
daarvoor contact op via 059 25 17 39 of via bko.reservaties@oostende.be
De kinderen van onze school worden
opgevangen in de afdeling De Deugniet.
’s Morgens is er opvang in De Deugniet vanaf
6.30 u. en ’s avonds is De Deugniet open tot
19.00 u. Zaterdagopvang is ook mogelijk. De
kinderen worden met een busje ’s morgens naar
school gebracht en na schooltijd afgehaald.

ETEN EN DRINKEN OP SCHOOL
Er worden geen warme maaltijden aangeboden op school. Bij een verstrenging
van de maatregelen kunnen we dit niet meer organiseren, dus beslissen we om ze
van de start niet aan te bieden. De kinderen kunnen thuis eten of eten lunch op
school aan 1 euro per dag. Drinkbaar kraantjeswater is steeds te verkrijgen.
Alle kinderen eten in de voormiddag een gezond tussendoortje.
Geef daarom op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een
stuk fruit of groenten mee. Op woensdag zorgt de school voor
een stuk fruit. Voor de jongste kinderen is het handig dat alles
thuis al in stukjes gesneden is, zodat ze alles vlot kunnen opeten.
’s Middags kunnen de kinderen een koek (zonder vulling of
chocolade!) eten. Kleuters krijgen een koek uit de
koekjestrommel van juf. Dit kost 1,5 euro per maand.
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BETALINGEN & REKENINGEN
Een overzicht van de kosten die je dit schooljaar mag verwachten
voor jouw kind vind je via: https://olko.be/schooldocumenten/
Rond de 22ste dag van elke maand ontvang je een factuur via mail.
We werken met domiciliëring. Op school worden geen rekeningen
gesplitst.
Ook dit schooljaar hebben sommige ouders recht op een schooltoeslag. Dit wordt
automatisch uitbetaald via het Groeipakket. Je hoeft geen aanvraag te doen.
Gezinnen die een beperkt inkomen hebben, kunnen onderwijscheques aankopen
van de Stad Oostende. Voor de aankoop van onderwijscheques verwijzen we je
graag door naar De Wegwijzer (in het stadhuis!). Maak een afspraak via
www.oostende.be/afspraak of bel naar 059 80 55 00.
Heb je vragen over opvang, de schooltoeslag, de kinderbijslag, de onderwijscheques
of andere tegemoetkomingen? Neem contact op met brugfiguur Ann, zij helpt je
graag verder! 0496 56 59 08 of ann.verdonck@oostende.be

WAT HEEFT MIJN KIND NODIG OP SCHOOL?
Je hoeft geen eigen materiaal aan te kopen. Alle materiaal is in de klassen
aanwezig en wordt gratis aan de kinderen aangeboden. Als je dit wenst, mag eigen
materiaal meegebracht en gebruikt worden.

ZIEK OF AFWEZIG?
Verwittig de school zo snel mogelijk als je kind afwezig is. Dit kan via mail naar de
klasleerkracht (voornaam.naam@olko.be) of telefonisch naar het secretariaat: 059
70 20 03. Het is belangrijk dat wij weten waarom je kind niet op school is.
Kinderen die in het jaar 2014 of vroeger geboren zijn, zijn leerplichtig. Als zij niet
op school zijn, moet dit gewettigd worden.
 Bij een afwezigheid van maximum 3 dagen, mag je één van de 4
ziektebriefjes uit het agenda gebruiken.
 Bij afwezigheden van meer dan 3 dagen, of als de ziektebriefjes uit de
agenda op zijn, heb je een attest van de dokter nodig.
Hou zieke kinderen thuis, zodat ze anderen niet besmetten. Als je kind ziek
wordt op school, bellen we je meteen op en vragen we om je kind zo snel mogelijk
te komen ophalen.
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VERJAARDAGEN
Wij vieren graag de verjaardag van je kind in de klas! Door corona vragen we om
geen zelfgemaakt lekkers mee te geven. Een verpakte cake, wafel … mag zeker.
Individuele cadeautjes zijn niet toegestaan. Wil je een cadeau geven aan de klas,
vraag gerust aan de leerkracht wat hij/zij kan gebruiken in de klas.

FLUOJASSEN
Het is verplicht om een fluojas te dragen van en naar school en tijdens
schooluitstappen.
Alle nieuwe leerlingen krijgen gratis een fluojas met het logo van de school. Bij
verlies kun je op school een nieuwe fluojas aankopen voor de prijs van 5 euro.

PARKEREN ROND DE SCHOOL
We doen een uitdrukkelijke oproep aan iedereen om de auto correct te parkeren
in de schoolomgeving.




Er is parking aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk.
Er zijn twee parkeerplaatsen voor het RVA-gebouw. (Kiss and Ride-strook)
Gelieve NIET stil te staan of te parkeren voor de ingang van de school en
het RVA-gebouw!

COMMUNICATIE NAAR OUDERS
Het agenda is een uitstekend communicatiemiddel tussen de school en de
ouders. In de kleuterafdeling wordt gewerkt met mail.
Alle leerkrachten zijn bereikbaar via het mailadres van de school:
voornaam.naam@olko. be
Foto’s en filmpjes vind je terug op onze sociale media (Facebook, Instagram) en
via de website www.olko.be
Via de Google Agenda blijf je op de hoogte van geplande activiteiten.
We plannen oudercontacten in december, april en
juni. Een persoonlijk gesprek met de leerkracht is
altijd mogelijk. Vraag er gerust naar.
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BEWEGINGSOPVOEDING
Kleuterschool: De kleuters dragen hun gewone kledij. De kinderen van de derde
kleuterklas gaan vanaf februari zwemmen.
Lagere school: Een uniform turnpakje is verplicht. Een
broekje kost 7 euro en een t-shirt 6 euro.
Turnschoenen (turnpantoffels of sportschoenen)
worden van thuis meegebracht.
De kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar
gaan vanaf eind februari wekelijks zwemmen.
De oudere leerlingen starten na de paasvakantie.

SCHOOLTEAM SCHOOLJAAR 2020 - 2021
Directeur ad interim: Katrien Rotsaert
Beleids- en ondersteunend personeel:
Administratie: Daina Velghe
Zorgcoördinator: Tatiana Claeys
Beleid: Cindy Diet en 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: Nathalie Bracke
K2B: Veerle Hennaert
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

Kaaistraat 22

8400 Oostende
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BELANGRIJKE DATA EN VRIJE DAGEN 2020 - 2021
Grijs= geen school!
Instapviering eerste communie
(uitgesteld, 2de lj)
Vormsel (uitgesteld, middelbaar)
Openklasdag
Eerste communie (uitgesteld, 2de lj)
Pedagogische studiedag
Herfstvakantie
Wapenstilstand
Pedagogische studiedag
Bezoek Sinterklaas
Kleuter en eerste leerjaar: afhalen
werkjes/rapport
Derde kleuter en vanaf tweede leerjaar:
oudercontact
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Oudercontact zesde leerjaar
Schoolfotografie: individuele foto’s +
klasfoto’s
Pedagogische studiedag
Kleuterfeest
Eerste en tweede kleuter en eerste
leerjaar: oudercontact
Derde kleuter en vanaf tweede leerjaar:
werkjes en rapport afhalen
Paasvakantie
Vormsel
Hemelvaart en eerste communie
Brugdag
Facultatieve vrije dag
Pinkstermaandag
Facultatieve vrije dag
Schoolfeest
Oudercontact derde kleuter
Afscheid zesde leerjaar
Afhalen werkjes / rapport
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zondag 13 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
donderdag 17 december 2020

ma 21 december – zondag 3 januari 2021
maandag 15 februari – zo 21 februari 2021
dinsdag 23 februari 2021
dinsdag 9 maart 2021
woensdag 10 maart 2021
vrijdag 12 maart 2021
donderdag 1 april 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
donderdag 10 juni 2021
Maandag 28 juni 2021
dinsdag 29 juni 2021
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Beste ouders,
Vanaf 1 september 2020 wordt het schoolreglement aangepast aan enkele
wettelijke veranderingen. Er werden ook enkele schoolafspraken
aangepast. Dit werd besproken en goedgekeurd door de schoolraad.
De nieuwe schoolbrochure vind je hier: www.olko.be/schooldocumenten/
Wil je de brochure op papier? Vraag dit aan de leerkracht of op het
secretariaat.
WAT IS ER VERANDERD?

p. 17, 18, 24, 25: Verlaging aanvang leerplicht van 6 naar 5 jaar.

p. 17: Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs.

p. 40: Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering.

Alle kinderen eten in de voormiddag een gezond tussendoortje
en in de namiddag een koek (zonder vulling of chocolade!). Kleuters
krijgen een koek uit de koekjestrommel van juf. Dit kost 1,5 euro per
maand.
Wil je alles nalezen en het onderstaande strookje TEKENEN VOOR
AKKOORD?
Pas daarna is de inschrijving van jouw kind helemaal in orde!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instemmingsformulier
‘Goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement’ 2020-2021 van het Onze-LieveVrouwecollege Kaaistraat’
Ik, de ouder van ………………………………………………………………… uit klas
…………………………
 heb het schoolreglement met opvoedingsproject via de schoolwebsite ontvangen en
gelezen;
 ben akkoord met het opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het
schoolreglement van de school;
 bevestig op eer dat alle aan de school verstrekte gegevens naar waarheid zijn
ingevuld.
1 september 2020, naam en handtekening van de ouder(s)
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Beste ouders,
Tijdens activiteiten en uitstappen maken wij vaak foto’s en filmpjes.
Deze vind je terug via de website www.olko.be, op Facebook (@OLKO) en
op Instagram (olkoostende).
Voor de kinderen zijn de beelden een leuke herinnering. Ook krijgen de
ouders op die manier een beeld van wat de kinderen doen op school.
Vul dit formulier in zodat we weten of we jouw kind mogen filmen en
fotograferen.
Je kunt te allen tijde je toestemming intrekken door dit te melden aan de
directrice.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instemmingsformulier
‘Toestemming foto’s en filmpjes’ van het Onze-Lieve-Vrouwecollege Kaaistraat’
Ik, de ouder van ………………………………………………… uit klas …………………………
Ja

Nee

geef toestemming aan de school om gedurende de ganse
schoolloopbaan in deze school foto’s en filmpjes te maken van mijn
kind waarop het herkenbaar in beeld komt.


De foto’s en filmpjes mogen gepubliceerd worden op de
schoolwebsite en klasblog;



De foto’s en filmpjes mogen gepubliceerd worden op de
sociale media van de school en de oudervereniging (bv.
Facebook);



De foto’s en filmpjes mogen gepubliceerd worden op
drukwerk van de school. (bv. flyer of brochure)

1 september 2020, naam en handtekening van de ouder(s)
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Beste ouders,
De leerlingen van het lager krijgen wekelijks huiswerk om de leerstof verder in te oefenen.
Ze kunnen dit thuis maken, maar ook op school.
Er is op maandag, dinsdag en donderdag betalende studie op school.
Dit kost 1 euro per beurt.
Kinderen uit het tweede leerjaar blijven een kwartier in de studie. Oudere
kinderen blijven tot 16.45 u. in de studie. Daarna kunnen ze eventueel naar
de opvang.

Geef een balpen, een potlood en een gom mee in de boekentas en ook
een boek of strip.

Vul dit formulier in zodat we weten op welke dagen jouw kind studie zal volgen. Verwittig de
leerkracht als je kind onverwachts niet aanwezig kan zijn. Stuur hem/haar een mail of
vermeld dit in het agenda van je kind.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijvingsformulier studie
Ik, de ouder van ………………………………………………… uit klas …………………………
schrijf mijn kind in voor de studie op volgende dagen:

o
o
o

maandag
dinsdag
donderdag

Na afloop van de studie:

o
o
o

haal ik mijn kind op;
mag mijn kind alleen naar huis;
gaat mijn kind naar de schoolopvang.

1 september 2020, naam en handtekening van de ouder(s)
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