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Jaarthema: “Vele pluimen maken sterke vleugels”

Hé, wie vliegt er daar? Wie fluit er daar zo mooi?
De kinderen maakten kennis met 2 geluksvogels. Helaas
waren zij nog niet zo gelukkig… De ene is op zoek naar
een nest, iets nuttigs om te doen en een veilige plek om
tot rust te komen. De andere wil graag vrienden!
Het is nu aan onze leerlingen om samen vogels te
knutselen om aan de ramen te hangen. Zo maken we
heel wat vrienden! En een klas vol vrienden, dat geeft
ons ook een veilig plek! Want vrienden en veilige nesten
zijn belangrijk in ons leven!



Nieuws

Halloweenwandeling: Nieuw!
Ga mee op halloweenwandeling op zaterdag 22
oktober! Vanaf 17u kan je vertrekken op school. Al
wandelend ontdek je gezellige standjes onderweg. Ben
je een echte durver? Dan kan je je wagen aan de extra
griezelattractie! Verkleden mag, dus trek je griezeligste
kostuum aan! Kom met het hele gezin en schrijf je in
via de QR-code. Opgelet, kinderen moeten steeds begeleid worden door
een volwassene.

Nieuw rapport
U kon het al lezen in de vorige Gazet. Vanaf dit schooljaar zal het rapport van
uw kind in de lagere school er wat anders uitzien. We zetten enkele belangrijke
veranderingen op een rijtje.

1. Het uiterlijk zal helemaal anders zijn. Met kleur en symbolen hopen we
ons rapport duidelijker te maken voor de ouders.

2. De namen van de vakken en vakonderdelen kregen soms een andere
naam. We werken namelijk met het ZiLL-leerplan (van het katholiek
onderwijs). Daarin staan de doelen die de leerkrachten met uw kind
proberen te bereiken.

3. Er is geen apart blaadje meer voor de attitudes. We zetten alles in hetzelfde rapport. We
vinden de attitudes van uw kind namelijk net zo belangrijk als de behaalde punten.

4. We evalueren niet alleen nog met punten, maar ook met sterren. Zo duiden we aan of iets
goed of minder goed gaat, zonder dat er een echt “punt” moet staan.

5. Er zal geen totaal of gemiddelde meer te zien zijn. We willen de ontwikkeling van uw kind niet
vergelijken met een gemiddelde. We focussen op uw kind zelf. Wat kan uw kind goed, en waar
moeten we nog verder aan werken?

6. Het rapport zal starten met een positieve noot. De leerkracht schrijft hier hoe het de voorbije
periode ging en focust op wat goed gaat. We willen zo benadrukken dat we kijken naar de
talenten en de groei van uw kind. Bij de toetsen en evaluaties zal u ook tussendoor extra
commentaar zien staan. Woorden zeggen namelijk meer dan punten.

7. Het rapport eindigt met een evaluatie van de leerling en de ouders. Gelieve hier te noteren
wat u vond van de inzet van uw kind. Het is heel belangrijk voor uw kind en de leerkracht om
te zien dat u interesse toont in zijn/haar schoolse prestaties. Ook uw kind moet onderaan
aanduiden hoe hij/zij het rapport vond.

Gezocht: glazen potjes
Heb je nog kleine glazen potjes thuis? Bijvoorbeeld van babyvoeding, kleine glazen
potjes van yoghurt, erwten, confituur,... Dan kan u ons helpen! Was de potjes af,
verwijder het label en breng ze binnen op het secretariaat (tot 14 oktober).



WoW = Week Op Wielen
Onze verkeerswerkgroep, oudercomité en leerkrachten zorgden voor heel wat fijne en leerrijke
activiteiten over verkeersveiligheid. We dansten met zijn allen het straplied, er waren VR-brillen, een
bus-evacuatie, een toneelvoorstelling, een fluokamer,... en nog heel wat andere activiteiten. De
kinderen hebben met plezier heel wat bijgeleerd over verkeersveiligheid!

Sponsors gezocht! Bericht van het oudercomité:
We hebben als oudercomité de afgelopen jaren al heel wat bereikt voor de school. De organisatie van
het schoolfeest, de dankavond en de fijne take-away,... De opbrengst komt ten goede aan de school.
Maar met sponsors komen we verder! Daarom zijn we opnieuw op zoek naar sponsors.
Wij bieden u als sponsor een heel schooljaar lang zichtbaarheid binnen de schoolmuren. Zo zorgen
we ervoor dat uw bedrijf op enkele grote schoolevenementen visueel aanwezig is: het
Halloweenevent op 22 oktober 2022 en het schoolfeest op 3 juni 2023. We voorzien een take- away
in maart 2023, waarbij we per bestelling placemats voorzien met de logo’s van alle sponsors.
Met die zichtbaarheid bereikt u een ruim publiek en gaat uw bijdrage dus niet onopgemerkt voorbij.
Om u een idee te geven: op het laatste schoolfeest kwamen meer dan 500 mensen over de vloer!
Wil u meer weten? Lees dan meer in deze brief. Aanmelden als sponsor kan via deze link:
https://forms.office.com/r/heL18dGPZM. Alvast bedankt aan al onze sponsors!

Sport- en vrijetijdshoekje
Bewegen is gezond! Op school vinden we de bewegingslessen erg
belangrijk. Ook in de klassen stimuleren we de leerlingen om te bewegen.
Maar het is even belangrijk dat kinderen buiten de schooluren voldoende
kunnen bewegen. Zo oefenen ze heel wat motorische vaardigheden verder
in. Lopen, springen, fietsen, voetballen, zwemmen,... je oefent meer dan je
denkt! Creatieve bezigheden zoals knutselen, tekenen, drama,... zijn ook
goed voor lichaam en geest!
Ben je nog op zoek naar een sportclub? Of doet je kind liever iets
creatiefs? Kijk dan zeker eens op onze website. Daar vind je het sport-en vrijetijdshoekje, waar je het
aanbod van enkele clubs, die info bezorgden aan onze school, kan vinden. Op de website van de stad
Sint-niklaas kan je ook een lijst vinden van sportclubs.

Een sticker op je kiwi? Niet weggooien!
Eet je graag kiwi’s thuis? Op de kiwi’s van Zespri kleven kleine stickers. Geef deze
stickertjes mee aan uw kind. Op school doen we mee aan de spaaractie. Zo
kunnen we sparen voor nieuwe ballen voor de kleuters. Een gezonde kiwi helpt
onze kleuters dus om leuk en gezond te kunnen spelen!

Questi: Er loopt iets mis?
We ondervonden de laatste maand problemen met de questiapp. Al deze
problemen werden onmiddellijk doorgegeven aan de makers van Questi. Zij lieten
ons weten dat er gewerkt wordt aan een update voor de app, die deze
problemen zou oplossen. Wij wachten net als jullie hoopvol af. Problemen met de
app mogen altijd gemeld worden aan support@questi.com of aan juf Liesann.

http://www.olvp.be/bawat/images/brieven/Sponsorbrief_BAWAT_2022_-2023.pdf
https://forms.office.com/r/heL18dGPZM
http://bsw.olvp.be/
https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/cultuur-en-vrije-tijd/voor-verenigingen/sport/erkende-sportverenigingen/lijst-erkende-sportclubs
https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/cultuur-en-vrije-tijd/voor-verenigingen/sport/erkende-sportverenigingen/lijst-erkende-sportclubs
mailto:support@questi.com


Questitip: hoe stuur ik zelf een bericht?
Wilt u zelf een bericht sturen naar de leerkracht van uw kind? Volg dan de stappen hieronder.

1. Open de Questi app. Klik eventueel onderaan op .

2. Klik bovenaan rechts op +
3. Typ een onderwerp en voeg deelnemers toe (de leerkracht die u wil contacteren). Hou het

onderwerp kort. Je bericht moet je straks nog typen.
4. Klik op “Gesprek aanmaken”
5. Nu kan je onderaan je bericht typen en versturen naar de leerkracht.

Familienieuws

We verwelkomen:

Estée, een dochtertje voor Donna Van Acker (leerkracht L6A)

Rayan, broertje voor Safouan (L1A) en Oumayra Amraoui(L3B)

Iro, een kleinkind voor Sonja De Wolf (oud-leerkracht)

We vieren:

Het huwelijk van de ouders van Liano (K3C) en Eliana De Meyer (L4B).

We nemen afscheid van:

Thérèse De Croock, gewezen directeur en leraar van OLVP (Humaniora)

Geert Waegebaert, schoonvader van Donna Van Acker (leerkracht L6A)



Belangrijke data

Ter info: Onze agenda kan u steeds via de website raadplegen en toevoegen aan uw eigen Google
agenda.
KS = Kleuterschool
LS = Lagere School

Oktober

Ma 3 Lokale verlofdag = GEEN SCHOOL

Ma 10 16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Vr 14 Schoolfotograaf

Di 18 - Do 20 K2-K3: oudercontact

Vr 21 L1: Kronkeldiedoe

Za 22 Halloweentocht (= NIEUW!)

Di 25 - Do 27 LS: oudercontact

Do 27 Infomoment instappers

Vr 28 LS: rapport 1

Ma 31 Start herfstvakantie = GEEN SCHOOL

November

Di 1 - Zo 6 Herfstvakantie = GEEN SCHOOL

Ma 7 Instapmoment peuters

Vr 11 Wapenstilstand = GEEN SCHOOL

Di 15 16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Vr 18 Presentatiefeest

Wo 23 Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL


