Schoolnieuws

februari 2021

Groeien in het
hart
van Oostende

BELANGRIJKE DATA FEBRUARI: grijs=geen school!
Vrijdag 5 februari
Dinsdag 9 februari
Vrijdag 12 februari
Maandag 15 februari - zondag
21 februari
Dinsdag 23 februari
Donderdag 25 februari
Vrijdag 26 februari

L1/2/3: Okidoo
Dikketruiendag
L1/2/3: Okidoo
Krokusvakantie
Digitaal oudercontact voor L6. Meer info volgt via mail.
Dag van de ouder. Proficiat!
L4/5/6: Okidoo

 Okidoo is een yoga-aanbod voor kinderen uit het lager. We kunnen dit realiseren met steun van
Kiwanis Oostende.
 Door corona beslisten we om alle zwemlessen uit te stellen naar september 2021. We raden wel
aan om je kind in te schrijven voor zwemlessen als je kind nog niet kan zwemmen.

 Op de vorige nieuwsbrief stond een verkeerde datum vermeld bij de vrije dagen van 2021-2022.
Hemelvaart valt op 26 en 27 mei 2022.

INSCHRIJVINGEN NIEUWE LEERLINGEN
De inschrijvingen van NIEUWE leerlingen voor volgend schooljaar gaan binnenkort van
start. Als je kind eerder ingeschreven was op onze school, dan blijft het dus
ingeschreven.
Wie kan vanaf wanneer inschrijven?
- Broers en zussen: vanaf 1 maart 2021
- Vrije inschrijving: vanaf 20 april 2021
Je bent na de schooluren steeds welkom om je kind in te schrijven! Maak snel een
afspraak via 059 70 20 03 of directie@olko.be

BRUGFIGUUR ANN IS ER VOOR JOU!
Bij Ann kan je terecht met allerlei vragen over school, vrije tijd,
kinderopvang of financiële tegemoetkomingen. Ze is er ook
als je nood hebt aan een luisterend oor.
Heb je vragen over:
‘Ik zoek een sport voor mijn kind maar weet niet hoe ik een sportclub vind.’
‘Wat zijn de onderwijscheques? Heb ik daar recht op?’
‘Ik moet werken op woensdagnamiddag en heb opvang nodig voor mijn
kind. Hoe en waar kan ik inschrijven?’

Neem dan contact op met Ann aan de schoolpoort, via 0496 56
59 08 (ook Whatsapp) of via ann.verdonck@oostende.be
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VERKIEZINGEN NIEUWE SCHOOLRAAD
Via de schoolraad kunnen ouders advies geven aan de school en overleggen met het
schoolbestuur. Dit kan bijvoorbeeld gaan over schoolkosten, het schoolreglement, het
aanbod op school …
De schoolraad komt ongeveer 3 keer per jaar samen met:
- ouders
- personeelsleden van de school
- mensen uit de lokale gemeenschap
Elke 4 jaar worden er nieuwe ouders gekozen om deel te nemen aan de schoolraad.
Alle ouders van de school mogen zich kandidaat stellen, behalve personeel en
bestuursleden.
Alle ouders mogen stemmen voor de kandidaat van hun keuze.
Wil jij ook deelnemen aan de schoolraad en zo mee
helpen aan de groei van onze school?
Stel je dan kandidaat vóór 9 maart 2021 door een e-mail
te sturen naar directie@olko.be
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