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OLPI
We misten de drukke feestdagen, de knuffels, de gezellige 
familiemomenten in grote groep. Ondanks de strengere 
maatregelen die momenteel aan de orde zijn kijken we 
vooruit… en zien we weer licht aan de horizon.
Nu de lente openbreekt in al haar kleurenpracht, er 
vooruitzichten zijn rond het vaccinatieplan, is het tijd om 
weer zuurstof en pit te steken in ons dagelijkse leven en op 
school. Wij staan alvast te trappelen om vanaf het kan terug 
op daguitstap te gaan. Om de alledaagse lessen te 
doorspekken met boeiende buitenzaken en creatieve 
momenten. 
We dromen van terug samen te komen met de hele school, 
al zal dat nog niet voor direct zijn.
Ik hoop jullie eind augustus voor de aanvang van het 
nieuwe schooljaar te kunnen verwelkomen op een 
feestelijke opendeur zodat we eindelijk weer samen school 
kunnen vieren met ouders, kinderen en ons hele team. 
Dat zou pas een spetterende start van een nieuw 
veelbelovend schooljaar zijn. Maar tot dan nog een beetje 
moed houden, genieten van de kleine dingen die we mogen 
en kunnen om later in veilige omstandigheden volop te 
kunnen uitbreken, ontluiken en te kunnen genieten. 

Zalig Pasen en een fijne vakantie. Directeur Ann.

Wat hebben we er met z’n allen zin in om het 
leven buitenshuis weer op te nemen.
Corona zorgde ervoor dat deze winter nog 
meer dan anders, iets kouder en iets 
eenzamer was. 

Ook al gaven we elkaar moed, door allerlei 
warme initiatieven, denk aan de mooie 
raamboodschappen, de lichtslingers die 
vroeger dan gewoonlijk uithingen, de kaartjes 
en kaarsjes in de brievenbus, de koekjes die 
we voor elkaar bakten... toch bleven we vaak 
op onze familie- en vriendenhonger zitten. 

Pasen is
met fris lentegroen

uitbundig narcissen-geel
en intense kleurtoetsen

aan de slag gaan
om terug zuurstof en pit
in het leven te brengen.

Pasen is
als de zon door de wolken priemen

als een kuiken uit het ei breken
als boomtwijgen uitlopen

als bloesems ontluiken
als bloemknoppen openbarsten

als graan uit een zaadkorrel kiemen.

Pasen is
wakker worden uit je winterslaap

ogen openen, zien en opstaan
verrijzen uit de as van een verleden

verrijzen in alle kleuren van het leven.

Kathleen Boedt
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Het is gelukt de uitlevering van onze ontbijtboxen. 
Het herfstontbijt 2020 werd door corona een 
bijna lente-ontbijt 2021. Ik wil alle ouders, 
grootouders en andere OLV-ontbijtfans 
bedanken voor het geduld en vertrouwen 
in deze uitlevering.

Maar liefst 1120 ontbijten werden aan de man 
gebracht. De hele actie liep op rolletjes, dankzij 
de puike organisatie door de werkgroep, 
de medewerking van het ganse team en de hulp 
van onze fantastische ouderraad.
Wij kregen veel lovende kritieken voor deze 
eerste editie, dus jullie mogen een tweede editie 
verwachten i.p.v. de herfstfeesten in oktober.  
Ik wil alle sponsors bedanken en hoop dat we ook 
bij de tweede editie op hen kunnen rekenen. 

De opbrengst van deze actie gaat integraal naar 
het bouwfonds van de school en mede door deze 
gelden is de PiusX-school deels reeds 
gerenoveerd en kunnen we verder werk maken 
van de binnenkant van de gebouwen aldaar.
Ik hoop jullie weldra ook meer nieuws over de 
grote bouwwerken van OLV te kunnen berichten, 
maar het is voorlopig zeer stil aan de kant van de 
overheid en architecten. 
Misschien hebben we tegen juni meer nieuws. 
Wordt dus weer eens vervolgd.

   

Corona…corona… je zou met heel deze pandemie 
bijna de andere hete hangijzers van onze 
maatschappij vergeten. 

Maar dat was buiten Bregtje Troch uit L6A 
gerekend. Zij had genoeg van het afval in de 
Akkerstraat waar ze elke dag voorbij fietst en deed 
een oproep in de klas om het zwerfvuil daar en in 
het parkje van de Kerckhoeck op te ruimen. Ons 
milieu is ons hoogste goed zeker voor onze 
kinderen. Laat ons er samen voor zorgen dat er nog 
een bloem en wat gras is, dat nog groen is en liefst 
zonder dat er mondmaskers, plastieken 
handschoenen, blikjes en andere niet natuurlijke 
zaken in te vinden zijn. Initiatieven als dat van 
Bregtje en ook van Gloria Camilleri uit L1A en haar 
papa Gianni die samen elke week op zwerfvuiltocht 
gaan kunnen we alleen maar toejuichen. Maar het 
zou nog beter zijn mocht ieder van ons zijn eigen 
wandel- of fietsafval mee naar huis nemen en goed 
sorteren. Een warme oproep van onze 
zesdeklassers voor een afvalvrije Kruibeekse natuur.

In de boekenmaand is LEZEN een feest… zeker als 
taal in de schoolfocus staat. Van 24 maart tot de 
ontknoping van 1 april hield OLV er de spanning in.
The Masked Reader, was het geheim dat iedereen 
bezig hield… wie waren ze die 5 gemaskerde lezers? 
Welke tips gaven ze? Wie ontrafelde de identiteit 
van deze voorlezers?

Jammer genoeg kan ik deze vragen op het moment 
dat ik dit schrijf nog niet beantwoorden.
Maar ik ben er zeker van dat het de hele school 
gedurende een week in een spannende greep zal 
houden. Dank aan de geheime werkgroep voor dit 
leuke initiatief.

ONTBIJT - AAN - HUIS ACTIE

OP ZWERFVUILTOCHT VOOR HET KLIMAAT

THE MASKED READER

WEETJES
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Taal is dit jaar ons ‘project in de kijker’, we zijn op 
zoek naar een nieuwe taalmethode voor de lagere 
school, werken in de kleuterschool aan begrijpend 
luisteren en geven dit schooljaar nog meer dan 
anders vele taalprikkels in alle klassen. 

Naar aanleiding van de wedstrijd 'Lees je Taal-rijk' 
waagde zorgjuf Eline, onze TOPboekenwurmjuf 
haar kans om voor OLV-PiusX mee te dingen naar 
een prijs rond het project taal. Het doel van de 
wedstrijd is leesplezier, meertaligheid en boeken 
promoten zowel in de kleuterschool als in het lager. 
Juf Eline ontwierp een digitale boekenkast met 
superveel boeken erin. Alle soorten kan je er 
vinden: prentenboeken, leesboekjes op niveau, 
voorleesboeken, infoboeken, anderstalige boeken, 
versjes, moppen, strips… je kan het zo gek niet 
bedenken of je vindt het in de boekenkast. Heb jij 
leeshonger… ga dan snuisteren in de boekenkast. Je 
vindt vast een boek om te verslinden! Kijk op 
www.olv-piusx.be. Daar vind je onder IN DE KIJKER 
de boekenkast!

Geen vlaaien en wafeltjes deze keer door corona.
De ouderraad besloot zich te focussen op een 
coronaproof gezinsactiviteit, goedgekeurd door de 
gemeente. Ze boksten een zoektocht in elkaar voor 
jong en oud, een leuk vakantie-uitje in Kruibeke.
Je kan de wandel- of fietstocht op eender welke dag 
maken, je bepaalt zelf de start van de route. Eens 
de zoektocht is afgerond kan je de antwoorden 
deponeren in de brievenbus van de school aan de 
blauwe poort, dit tot 18 april 2021. Wie wordt de 
winnaar?

Oudercontact LO OLV (L1 t.e.m.L5): 29 april 2021.
Oudercontact KO PiusX: 4 mei 2021 voor JK, 6 mei 
2021 voor OK.
Oudercontact KO OLV: 11 mei 2021.
Boerderijklassen L1: 26 t.e.m. 28 mei 2021, 31 mei 
t.e.m. 2 juni 2021 en van 2 juni t.e.m.4 juni 2021 
(nog steeds onder voorbehoud).
Kinderfuif enkel voor de kids: 18 juni 2021.
Feest op de speelplaats en opendeur: 28 augustus 
2021 van 10 tot 12 uur.

De junior journalist-wedstrijd van 
het Davidsfonds is een creatieve 
schrijfwedstrijd voor onze leerlingen
van het 5de en 6de leerjaar. 
Dit schooljaar draaide de wedstrijd
rond het thema 'Schatten'. 

De vijf beste werkjes van elke klas werden 
geselecteerd en ingezonden. De feestelijke 
uitreiking van de junior journalist 2021, zat door 
corona in een ander jasje…maar was zeker even 
spannend. De apotheose van de wedstrijd begon 
met een korte livestream vanuit het kantoor van de 
burgemeester. Daarna volgde een filmpje van Siska 
Goeminne een topauteur in de jeugdliteratuur, die 
online de podiumgaste was. Na wat tromgeroffel 
werd de winnaar van de Kruibeekse scholen bekend 
gemaakt. De winnares en Junior Journalist kwam 
net als vorig schooljaar uit onze school. Hartelijke 
felicitaties aan Margaux Timmermans want zij is de 
‘grande dame’ van de wedstrijd van 2021! Knap 
gedaan meisje!

LEESHONGER OUDERRAAD ORGANISEERT EEN
PAASVAKANTIETOCHT

Paasvakantie: maandag 5 april ‘21  t.e.m. 
zondag 18 april ‘21

Vrije dagen in het derde trimester:
Donderdag 13 mei 2021 (O.L.H.-Hemelvaart)
en vrijdag 14 mei 2021 (brugdag)
Maandag 24 mei 2021 (Pinkstermaandag)

Facultatieve verlofdagen in het derde trimester:
Woensdag 12 mei 2021  = ½ dag 
(woensdag O.L.H.-Hemelvaart).
Woensdag 9 juni 2021  = ½ dag 
(woensdag van jaarmarkt).

De zomervakantie begint op woensdag 30 juni 2021 
om 12u05  
Je kan ook een kijkje nemen op onze website 
www.olv-piusx.be of op de gimmekalender.

NOTEER ALVAST

VRIJE 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.
 Miel is het tweede zoontje van juf Elien Beck 

en Lars. Proficiat!

Onze poetsvrouw Ouassima en Belal kregen 
een dochtertje, welkom Ibtihaj!

Middagjuf KO Linda kreeg er een kleindochter 
bij. Proficiat met de geboorte van Aeylin!

Welkom aan Ellie, het zusje van Livia Pyl (K1b). 
Felicitaties!

Joanna (K23b) en Rosie Boterdaele (K1b) 
kregen er een zusje bij. Welkom Cosette Lili.

Annick Goedtkindt, 
nanouck van Felix (Vijverklas) en 
Gloria Camilleri (L1a).

Joris Vermeulen, 
oom van Arthur (L5b) en Juliette Lefrançois (L3b) 
en Bregtje Troch (L6a). 

Marcel Van Goeye, 
buurman van de school en echtgenoot van wijlen 
Mathilde De Ridder.

Jozef Soet, 
overgrootvader van Lynn Soet (L2b).

Oscar Van Buynder,
opa van Juf Anneleen Van Damme.

Madeleine Stoop, 
overgrootmoeder van Matz Van Nespen (L2a).

GEBOORTES

REDACTIE - SYLVIE DELODDERE

EINDREDACTIE - SYLVIE DELODDERE / ANN OSSELAER

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER - ANN OSSELAER


