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OLPI
Zalig is het 
als het blauw blauwer wordt
hoog aan de hemel,
de narcissen geler in het groenere gras.
Als eierschalen breken,
vogels op en aan vliegen en 
fris getjilp de ochtendnevel doorklieft

Zalig is het als de natuur herleeft
na zijn winterdood.
Als je ziet dat de steen is weggerold
en zo het nieuwe leven laat zien

naar Kathleen Boedt en Antoon Vandeputte

Mei wordt een feestelijke OLPI-maand. Sterrenjacht, 
cowboyfeest, het feest op de OLV-speelplaats met 
opendeur voor kleuters en eerste leerjaar, je vindt ze 
allemaal in deze flash, zet ze met een stip in je agenda want 
we hopen jullie allen te ontmoeten. Maar nu eerst even tijd 
om te ontspannen en te genieten van de prille lente.

Zalige paasgroeten, 
directeur Ann

De winter is eindelijk voorbij, we snakken naar 
de zon, naar het buitenleven, naar de vreugde 
van de lente. ‘t Is tijd om even uit te blazen  … 
even ademruimte te nemen voor onze laatste 
schoolspurt. 

Laat ons deze paasvakantie de dagelijkse 
moetjes van het leven even achter ons laten. 
Laat ons ruimte creëren voor het waarderen 
van elk moment en te genieten van een 
nieuwe adem en een hoopvol perspectief.

Buiten de moetjes en de magjes van het leren 
en leven op school staan er tal van 
verbindende activiteiten op het komende 
schoolprogramma. Ze bieden een hoopvol 
perspectief voor een interessante en 
uitdagende derde trimester.

Reeds twee jaar dromen de klasburgemeesters van een 
speelplaatspodium op de lagere school om op te dansen, 
te performen…te chillen. We zochten en vonden een 
medesponsor om onze plannen te verwezenlijken. 
Cera sponsort schoolprojecten die de moeite waard zijn 
om uit te voeren en ons speelplaatspodium is er zo eentje. 
Zij investeren 2000 euro in het project en ook de 
opbrengst van de sterrenjacht zal integraal naar de bouw 
van het podium gaan. We zoeken dus voor de grote 
vakantie podiumbouwers…wordt vervolgd…
 

REDACTIE - SYLVIE DELODDERE

EINDREDACTIE - SYLVIE DELODDERE / ANN OSSELAER

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER - ANN OSSELAER

PODIUMPLANNEN IN DE STIJGERS DANKZIJ DE CERA-BANK 
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Ze zijn de kers op onze OLPI-taart.…ze zorgen mee voor 
een zorgzaam Vlaanderen: de vrijwilligers.

Ook bij ons op school kunnen we rekenen op vele 
vrijwilligers: leesmoekes en -vakes, de schaakopa, 
fietsbegeleiders, uitstapouders, middagbewakers, 
openluchtklasbegeleiders, onze ouderraad …ze vullen 
ons team aan. 

Langs deze weg willen we onze grootste fans, die gratis 
en voor niets, maar met heel veel enthousiasme OLPI 
ondersteunen in de kijker zetten! Mede dankzij hen 
wordt het schoolleven van onze kinderen rijker. Dames 
en heren dank voor jullie inzet! 
  
   

Op 25 mei is het zover dan kunnen we eindelijk onze ‘al 
niet meer zo nieuwe’ speelplaats inhuldigen. Dit doen 
we met een feestelijke en speelse opendeur in de 
kleuterklassen en het eerste leerjaar.  

Er zal van alles te beleven zijn in de klassen en op de 
speelplaats kunnen jullie genieten van een feestdrankje.
Alle kleuterouders, buren en toekomstige instappers 
van harte welkom.

  
   

Op OLV beschikken we over 20 verteltassen die je 
op school kan ontlenen.

Door het gebruik van de verteltas stimuleer je thuis 
speels de taalontwikkeling van je kleuter.
In de verteltas vind je een prentenboek, 
ondersteunend speel- en spelletjesmateriaal en een 
digitale ingesproken versie van het boek. Je kan het 
boek interactief voorlezen en nadien met de 
spelletjes aan de slag gaan. 
De verteltas mag 1 à 2 weken thuis blijven en het 
ontlenen ervan is gratis. We vragen wel dat je er 
zorgzaam mee omgaat en indien er iets ontbreekt 
of stuk is, het ons meldt.

Heeft je kind extra taalprikkels nodig? Richt je dan 
tot de juf of zorgjuf Veerle. 
Wij wensen je veel voorlees- en speelplezier.

VERTELTASSEN IN DE KLEUTERKLAS LEVE ONZE VRIJWILLIGERS

FEEST OP DE OLV-KLEUTERSPEELPLAATS

WEETJES
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IN ACTIE VOOR ONS KLIMAAT

Dat ons klimaat belangrijk is, daar moeten we met 
de klimaatmarsen in het achterhoofd, geen 
tekening bij maken. 
Ook wij geloven in de uitdaging om kinderen erop 
te wijzen hoe belangrijk moeder natuur is, nu en 
voor de komende generaties. 
Daarom nemen we met de tweede graad jaarlijks 
deel aan de zwerfvuilactie en dragen zo bij aan een 
schoner Kruibeke.

Daarom zijn we een MOS-school en werken we op 
regelmatige basis rond het milieu.

Milieubewustwording moet getraind worden… een 
klimaatmars triggert om op school de hoofden bij 
elkaar te steken en onze eigen gewoonten en 
MOS-afspraken onder de loep te nemen. Wat loopt 
goed en wat kan beter? Daar buigen de 
klasburgemeesters en enkele teamleden zich over 
op de komende leerlingenraad. Meer hierover 
verneem je in het derde trimester
op onze website. 

OPENDEUR:

Zaterdag 25 mei 2019: opendeur kleuters en
eerste leerjaar

NOTEER ALVAST:

Boerderijklassen L1: 6 t.e.m. 8 mei 2019, 
8 t.e.m. 10 mei 2019, 13 t.e.m. 15 mei 2019

STERRENJACHT OLV: 3 mei 2019

Vormsel: zondag 5 mei 2019

 
COWBOYFEEST PiusX: vrijdag 24 mei 2019

Eerste communie: collectieve viering 30 mei 2019

Paasvakantie: 8 april ‘19  t.e.m. 22 april ‘19
Donderdag 30 mei 2019 (O.L.H.-Hemelvaart)
en vrijdag 31 mei 2019 (brugdag)
Maandag 10 juni 2019 (Pinkstermaandag)

Facultatieve verlofdagen:
Woensdag 29 mei 2019
Woensdag 26 juni 2019 

De zomervakantie begint op vrijdag 28 juni 2019
om 12u05

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

OM AAN TE STIPPEN IN JE AGENDA

VAKANTIE DAGEN DERDE TRIMESTER
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BlIJ NIEUWS!
DROEF NIEUWS!

Momenten van puur geluk 
zijn de betekenis van heel het leven.

Gefeliciteerd met deze blijde gebeurtenis! 

Je staat niet altijd stil
bij het woord SAMEN
Maar het is een groot gemis
als SAMEN er plots niet meer is.
Onze christelijke deelneming met het
overlijden van jullie geliefde.
 

Marcel is het nieuwe broertje van Fleur De Grave 
(Vijverklas). Proficiat!

Julie Meersman is de kersverse kleindochter van 
directeur Ann.

Nyne (K1) en Nikki kregen er een zusje bij. 
Welkom Febe!

Florence is de nieuwe kleindochter van Juf Gert 
(KO refter). Proficiat.

Eva en Erik, de ouders van Maxim Verhelst 
(Veldbloemklas) stapten in het huwelijksbootje!

Stéphanie en Tom Cant, zoon van juf Gert (refter KO) 
gaven elkaar het ja-woord. Gefeliciteerd!

Philippe Westerlinck,
peter van Lore Ost (L6) 

Armanda D’Hooghe,
grootmoeder van Bart Maes, preventieadviseur, 
pitteke van Michiel (L4), Senne (L6), Lander (L2) en 
Margot (K2-3) 

Monique Foubert, 
jarenlang leesmoeke op OLV, oma van Fons (L2),
Raoul (K2-3) en Matilda Baroo

Louisa Stabel,
overgrootmoeder van Eva De Vleeschouwer (L5)

Ennio Van Bogaert,
oom van Mona Laureys (L5)

Rita Frateur,
oma Van Lotte (L5) en Ward Soethoudt (L2)

Clement Van Hul, 
opa van juf Elien Vermeulen

Maria Meersman,
overgrootmoeder van Jerpe Van Hul (L4)

Steenhuyzen Edy,
opa van Jelle Steenhuyzen (L6)

Leonie Verbraeken,
schoongrootmoeder van Juf Katrien Van Goethem, 
schoonmoeder van leesmoeke Lieve Cools en oma van 
Staf (L3) en Louis De Wilde (K2-3)

GEBOORTE

HUWELIJK


