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NIEUWJAARSWENS VAN DE DIRECTEUR
We sloten het jaar 2020 af met de ‘warmste week’ en met een kerstlied. Het kerstlied
werd zelfs gedeeld op sociale media door presentator James Cooke! Daar zijn we
natuurlijk erg trots op.
De boodschap van ons kerstlied is: ‘Als het moet, zal ik er voor je zijn’.
Lieve kinderen en ouders, ook in 2021 beloven wij dat wij er 100% zullen zijn voor
onze OLKO-kids. Op de toffe en plezierige momenten, maar zeker ook als het even
minder gaat. We gaan er samen voor in 2021!
Katrien Rotsaert
Directeur ad interim

VOLG JIJ ONS AL? We proberen jullie steeds snel te informeren via:
FACEBOOK
@olko

GOOGLE
AGENDA
Vraag de link aan
juf of meester

INSTAGRAM
#olkoostende

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

LAGER: SCHRIJF JE KIND IN VOOR DE STUDIE
Kinderen vanaf het tweede leerjaar kunnen hun huiswerk maken en leren voor hun
lessen in de studie. Dit wordt steeds begeleid door een juf of meester.
De studie gaat door op maandag, dinsdag en donderdag en duurt drie kwartier. (van
16.00 – 16.45 u.) Je betaalt 1 euro per beurt.
Schrijf je kind in via het inschrijvingsstrookje als je dit nog niet deed.

✄----------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: …………………………………………… uit klas ………………
zal wekelijks studie volgen op:

o
o
o

Maandag
Dinsdag
Donderdag

Kaaistraat 22
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VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2021 en 2022
SCHOOLJAAR 2020 - 2021
Krokusvakantie
Pedagogische studiedag
Paasvakantie
Hemelvaart
Brugdag
Facultatieve vrije dag
Pinkstermaandag
Facultatieve vrije dag
Zomervakantie

maandag 15 februari - zo 21 februari 2021
woensdag 10 maart 2021
maandag 5 april - zondag 18 april 2021
donderdag 13 mei 2021
vrijdag 14 mei 2021
vrijdag 21 mei 2021
maandag 24 mei 2021
dinsdag 25 mei 2021
donderdag 1 juli - dinsdag 31 augustus
2021

SCHOOLJAAR 2021 - 2022
Herfstvakantie
Wapenstilstand
Facultatieve vrije dag
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasvakantie
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Facultatieve vrije dag

Kaaistraat 22

8400 Oostende

maandag
1 november - vrijdag 5
november 2021
donderdag 11 november 2021
vrijdag 12 november 2021
maandag 27 december 2021 - vrijdag 7
januari 2022
maandag 28 februari - vrijdag 4 maart 2022
maandag 4 april - vrijdag 15 april 2022
donderdag 26 april - vrijdag 27 april 2022
maandag 6 juni 2022
dinsdag 7 juni 2022
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