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Beste kinderen, ouders en al wie dit graag leest.

Vandaag vond je onze eerste nieuwsflash voor het 
schooljaar 2022-2023 in je brievenbus en dat betekent 
dat de maand augustus er bijna op zit. 
Ik hoop dat jullie allen genoten van deze zeer zonnige 
vakantietijd en uitkijken naar de schoolstart 
op donderdag 1 september. 

We zijn er weer helemaal klaar voor, ook al zijn de 
verfraaiingswerken nog niet helemaal ten einde, we 
schoten wel al een eind op. 

Deze zaken zijn reeds een feit: hier en daar een likje 
verf, houthaksel, nieuw zand in de buitenzandbakken, 
wat nieuw spel- en zitmateriaal, opfleuren van onze 
speelplekken. Wat staat binnenkort op het 
programma? Vervanging van het PiusX-speeltuig en 
een renovatie van het tuinhuis en de grasplekken van 
de kleuterspeelplaats op OLV. 

LICHTPUNTJES is de slogan van schooljaar 2022-2023

Dit schooljaar draait alles rond vertrouwen en 
vertrouwen uitstralen. Het centrale beeld is een 
vuurtoren en de weg ernaar toe.
Schepen en bootjes oriënteren zich op de vuurtoren, 
ze vertrouwen erop dat zijn licht hen de weg wijst en 
veilig thuisbrengt.   

 
 

Nog meer dan andere schooljaren willen wij als een 
vuurtoren vertrouwen uitstralen. 

Samen met onze kinderen speuren we de horizon af, 
om alle uitdagingen die op ons schoolpad komen 
met positivisme aan te gaan. We doen dit onder de 
vorm van 10 ‘maand-lichtpuntjes’ die elk hun accent 
leggen op ons dagelijks schoolleven. 

Als team geloven wij in de pedagogie van hoop en 
vertrouwen. Wij vertrouwen erop dat onze kinderen 
de toekomstige maatschappij kunnen en zullen 
vernieuwen, kritisch en creatief als ze zijn. Ze zullen 
vorm geven aan een wereld waar het goed is om te 
leven, met respect voor ieder mens en de natuur die 
we meer dan ooit moeten koesteren. 

We vertrouwen op elkaar en samen met onze 
kinderen gaan we de wonderlijke wereld binnen 
die onderwijzen, coachen en begeleiden heet. We 
vertrouwen op een goede samenwerking met onze 
ouders om de aan ons toevertrouwde kinderen te 
laten groeien en bloeien. We vertrouwen erop dat 
we met geduld, soms met een tikkeltje strengheid en 
lang vasthouden om later stilaan los te laten, onze 
kinderen ooit horen zeggen: ‘ Ik kan het alleen.’ 

Ik wens jullie allen een zeer boeiend schooljaar toe 
vol van vertrouwen en met heel veel lichtpuntjes.

Directeur Ann
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BESTELLING TURNKLEDIJ
Wie nieuwe turnkledij of een turnzak nodig heeft, kan 
dit in de eerste en tweede week van het nieuwe 
schooljaar bestellen via het bestelstrookje op gimme.   

STUDIETOELAGE
De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag 
gebeurt automatisch via de uitbetaler van het 
Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).
Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via 
info@groeipakket.be.
Ook op www.groeipakket.be vind je heel wat infor-
matie.

LEERPLICHTIGE LEEFTIJD IS 5 JAAR
Sinds 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig 
op de leeftijd van 5 jaar. Dit betekent dat alle kleuters 
van het geboortejaar 2017 (K3) leerplichtig zijn. Voor de 
5-jarige kinderen is er leerplicht van 290 halve lesdagen 
willen ze de overstap naar het eerste leerjaar kunnen 
maken. Ter info: een gemiddeld schooljaar telt tussen de 
320 en 330 halve lesdagen.

DE SCHOOLREKENING IS DIGITAAL
Om onze administratie duurzamer te maken versturen 
we de rekeningen bij voorkeur digitaal. Vorig schooljaar 
zaten er hier en daar nog wat op te lossen problemen en 
nu staat het systeem hopelijk helemaal op punt.

Indien deze werkwijze voor jullie niet haalbaar is, kan de 
papieren versie nog steeds bezorgd worden. Gelieve dit 
aan de juf of meester door te geven.

Ontving je vorig schooljaar de rekening op papier en wil 
je ze nu digitaal, neem dan contact op met ons 
secretariaat, zij helpen je verder.

Wij werken met een constante maximumfactuur. 
Er zijn 10 afrekeningen van 9.50 euro voor de lagere 
school en 5 euro voor de kleuters. 
In deze maximumfactuur zitten alle sportdagen, 
uitstappen, bezoeken, workshops, extra’s, 
toneelvoorstellingen en ook het zwemmen voor 
sommige klassen.
                                                   

 

SCHOOLSTART
Donderdag 1 september 2022 start het nieuwe 
schooljaar.

OLV kleuters
Alle kleuters en ouders zijn tussen 8u10 en 8u25 
welkom op school.  
Tijdens de eerste volledige schoolweek mogen 
de jongste kleuters vergezeld van hun ouders naar 
hun klasje gaan. Daar krijgt de kleuter nog een 
dikke zoen en … daaag mama, papa! 
De oudste kleuters nemen afscheid van mama en 
papa aan het speelplaatshek.
Om 15u20 worden de jongste kleuters afgehaald 
aan de klasgang en de oudsten in de rij op de 
speelplaats.
Op vrijdag 2 september om 15u10 sluiten we de 
eerste week af met een verrassingsmoment voor 
ouders op de speelplaats.

PiusX kleuters 
Alle kleuters en ouders zijn tussen 8u10 en 8u25 
welkom op school.  
’s Ochtends worden de kinderen tot in de gang 
gebracht. Bij het einde van de schooldag haal je de 
kinderen op, aan het hek.
Op de eerste schooldag verwachten we jullie om 
15u10 voor een verrassend startmoment in 
openlucht met de kleuters.

OLV lager 
Alle kinderen en ouders zijn welkom op de 
speelplaats vanaf 8u10.
Om 8.25 trappen we samen het schooljaar af. 
Nadien mogen de leerlingen van het eerste leerjaar 
vergezeld door hun ouder(s) tot in de klas gebracht 
worden (einde voorzien rond 9u).

En, denk eraan voor de volgende schooldagen: 
’Jij, wij, op tijd erbij! 
Welkom vanaf 8u10. Om 8u25 gaat de bel en 
begint de les!                                                            
Welkom vanaf 13u10 en om 13u25 gaat de bel en 
begint de lestijd opnieuw!



3

COMMUNICATIE VANUIT EN MET DE SCHOOL
Op school communiceren wij via verschillende kanalen.
Alle gewone mededelingen voor ouders en 
betrokkenen gaan standaard via gimme, vergeet je 
klaskanalen niet aan te passen. Indien gimme voor jou 
onmogelijk is, zoeken we samen naar een 
oplossing. Gelieve dat te melden aan de klas-
juf/meester of bij de directie. Alleen uitzonderlijke 
mededelingen (vb. persoonlijke berichten i.v.m. 
schoolfeestinschrijving, koekjesslag, …) zullen op papier 
meegaan.                                                                                       
Wil je weten wat waar wanneer voor jouw 
kleuter/ leerling: de kalender staat op gimme! 
Op de website vind je alles over onze schoolwerking, 
organisatie en komende of voorbije activiteiten. 
Je vindt er ook een rechtstreekse link naar onze 
zorgwerking en kalender en je kan er de schoolwijzer, 
het schoolreglement en de ongevallenpapieren 
downloaden. www.olv-piusx.be

Via het meldadres van het secretariaat kan je 
dagdagelijkse meldingen doen. Voor volgende 
meldingen en vragen kan je terecht op ons mailadres
secretariaat@olv.ksas.be: meldingen van afwezige 
leerlingen, vragen over rekeningen, vragen rond 
inschrijvingen, algemene vragen rond geplande 
activiteiten, meldingen van gewijzigde gezinssituatie of 
adres… We proberen de vragen binnen de 24 uur te 
beantwoorden. Je kan ons natuurlijk ook nog steeds 
bellen op 03 774 28 76.

WORD JIJ LID VAN ONZE OUDERRAAD?
De ouderraad is een fantastische groep OLV-PiusX-
ouders die de school ondersteunen de school met raad 
en daad. Je vindt ze op onze evenementen, ze brengen 
geld in het laatje door allerlei acties en ze plannen dit 
alles in 5 vergaderingen per jaar.  
Sophie Audenaert en Charlotte Vandesompel nemen 
dit jaar het voorzitterschap over van Filip Talboom. 
Erika Van Beek bemant terug het secretariaat. 
Filip Talboom en Aline Bodson zijn de andere 
bestuursleden waartoe jullie je kunnen richten.

Ik wil Filip bedanken voor zijn jaren voorzitterschap en 
ben blij dat de ouderraad nog een jaartje van zijn 
expertise zal kunnen genieten. Ik wens al onze ouders 
van de ouderraad een mooi werkjaar toe en hoop dat 
we samen weer heel wat kunnen verwezenlijken. 
Heb jij interesse om tot deze groep van meer dan 
20 toe te treden? Op 22 september om 20 uur ben je 
welkom in onze refter voor een eerste vergadering. 
Je mag ook altijd een seintje geven aan 
ouderraad@olv.ksas.be

VERSLAG VANUIT DE LEERLINGENRAAD
In de vergadering van juni beslisten de 
klasburgemeesters onderstaande punten voor de 
werking van het nieuwe schooljaar.

Leerlingen mogen zelf kiezen of ze zich kandidaat 
stellen om klasburgemeester te worden. 

Je mag slechts 2 keer in je lagere schoolloopbaan 
tot klasburgemeester verkozen worden. 1 keer in 
de onderbouw (L1, 2, 3) en 1 keer in de 
bovenbouw (L4, 5, 6).

De klasburgemeesters worden verkozen in de 
week van 19 tot 23 september 2022.

De klasburgemeesters van L6 vertegenwoordigen 
onze school in de kindergemeenteraad van 
Kruibeke.

De leerlingenraad vergadert elke laatste vrijdag 
van de maand om 12u05, (niet tijdens de 
vakantie). De klasburgemeesters blijven dan op 
school eten.

Eind september wordt er een groene-vingers-club 
en veegbrigade opgericht. Meer uitleg volgt door 
de nieuwe klasburgemeesters.
 
Ruilen van kaarten en andere gadgets mag alleen 
op vrijdag en mag enkel tussen leerlingen van een 
leerjaar jonger of ouder. Een leerling van klas 2 
mag dus enkel ruilen met L1 en L3. Een leerling 
van L6 mag enkel ruilen met L5.

Ook dit schooljaar gaan we weer voor leuk samen 
spelen en zonder geweld ruzies oplossen.

Vele groeten, de klasburgemeesters van school-
jaar 2021-2022. Veel succes aan onze opvolgers 
van het komende schooljaar.
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NIEUWE TEAMLEDEN
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KALENDER

PEUTERDAGEN EN OPENDEUR
Zaterdag 27 augustus 2022: opendeur KO 
OLV en 1ste leerjaar van 10-12 uur

Zaterdag 1 oktober 2022: peuterspeeldag 
voor nieuwe instappers 

Zaterdag 25 maart 2023: peuterspeeldag 
voor nieuwe instappers

GEPRIKTE DATA INFOAVONDEN
Kleuters PiusX: donderdag 8 september 2022, 19u30
Kleuters OLV: donderdag 8 september 2022, 19u30
L1: woensdag 21 september 2022 (open klasdag 
8u30-12u)
L2: donderdag 15 september 2022, 19u30
L3: dinsdag 6 september 2022, 19u30
L4: dinsdag 6 september 2022, 20u
L5: maandag 5 september 2022, 19u30
L6: maandag 5 september 2022, 20u
Alle infoavonden starten in de klas

NOTEER ALVAST
Zeeklas L3: 10 oktober t.e.m. 12 oktober 2022
Herfstontbijt aan huis besteld: 16 oktober 2022
Grootouderfeest PiusX: 27 oktober 2022
Grootouderfeest KO OLV: 28 oktober 2022
Kerstmarkt PiusX: 16 december 2022
Stadsklassen L5: 20 t.e.m. 22 maart 2023
SCHOOLFEEST OLV en PiusX: 6 mei 2023
Boerderijklassen: 
L1C van 7 t.e.m. 9 juni 2023
L1B van 12 t.e.m. 14 juni 2023
L1A van 14 t.e.m. 16 juni 2023  

VAKANTIEDAGEN EERSTE TRIMESTER
Maandag 26 september 2022: facultatieve verlofdag
Herfstvakantie: van maandag 31 oktober 2022
tot en met zondag 6 november 2022
Vrijdag 11 november 2022: Wapenstilstand
Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 
tot en met zondag 8 januari 2023

CONFERENTIEDAGEN EERSTE TRIMESTER
Vrijdag 7 oktober 2022
Woensdag 7 december 2022

Je kan ook een kijkje op onze website  
www.olv-piusx.be of op de gimmekalender

OM AAN TE STIPPEN IN JE AGENDA
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BlIJ NIEUWS

Directeur Ann mocht haar vijfde kleinkind 
verwelkomen. Welkom Elise.

Welkom aan Mellek het nieuwe zusje van 
Harrap (L5), Ali (L1), Hamdija (K23) en Selina 
Kajtazi (K23).

Personeelssecretaresse Marianne kreeg er een 
kleinzoon bij. Welkom Alex.

Mathis is het kersverse zoontje van juf Kelly De 
Launoit en Toon. Proficiat.

Juf Katrien De Laet en Yannick kregen een 
zoontje, Joseph is zijn naam. Proficiat.

Berisha Balic Amin is het nieuwe broertje van 
Aydin (K1X) en Inaya (L1). Felicitaties.

Henri Hooftman (K1X) kreeg een broertje. 
Welkom Valère. 

Chenten Verley kreeg er een zusje bij, haar 
naam is Emma, Proficiat!

Lou (L4) en Oona De Mey (L3) kregen er een 
zusje bij. Welkom Flo.

Lea Smet, 
oma van juf Paulien Bos.

Marie-Madeleine Slaets, 
oma van Alice Vuylsteke (K23X)

Paula Kegels,
omi van Wannes (L2) en Noor Van Kerckhoven (K23)

Jerome De Kerf,
grootouder van Esmee De Kerf (K1X)

Clemence Baert,
overgrootmoeder van Tuur (L1) en Lea Firlefyn (K23)
Siene (L6) en Jaklien Verstraeten (L3), Tijl Segers (L3),
Cesar (L4) en Renée Hooftman (L1)
Anna (L1) en Elodie Vanderhallen (K1)
Hervé (L2) en Babette Van Kerckhoven (K23)

DROEF NIEUWS


