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Beste kinderen, ouders en al wie dit graag leest,

vandaag vond je onze eerste nieuwsflash voor het 
schooljaar 2020-2021 in je brievenbus en dat 
betekent dat de maand augustus er bijna op zit.
Ik hoop dat jullie allen genoten van deze ietwat rare 
vakantietijd en uitkijken naar de schoolstart 
op dinsdag 1 september.
We zijn blij met alle kinderen volledig te mogen 
starten onder vrij normale omstandigheden en zijn 
er helemaal klaar voor.

‘Dromen met je ogen open’ is de slogan van 
2020-2021’ 
 

In een tijd als deze is het belangrijk dromen te koes-
teren en hoopvol te blijven kijken naar de toekomst. 
Een nieuw schooljaar ligt in het verschiet…
Met open ogen blinkend van grootse dromen gaan 
we vol energie aan de slag om bronnen aan te boren 
die kinderen op school gelukkig maken.

Dit schooljaar nog meer dan anders 
GAAN WE OP ZOEK NAAR:

de vele dromen die kinderen rijk zijn en proberen we 
deze te realiseren door hen te bemoedigen, 
hun talenten aan te spreken, nabij te zijn, 
kansen te geven en graag te zien. 

de dromen die ouders hebben voor hun kind(eren) 
door met hen samen te werken in een open 
communicatie met grote luisterbereidheid.

de vele dromen van elke medewerker en 
proberen we door een positieve teamspirit en 
samenhorigheidsgevoel de nieuwe uitdagingen, 
leerplannen, projecten tot een goed einde te brengen.

de droom van nieuwe en vernieuwde schoolgebouwen 
en voelen ons hierin gesteund door ons schoolbestuur.

prachtige verhalen om met de klas in weg te dromen.

een droomschool waar elk kind, elke ouder, elke 
medewerker thuis kan zijn.

Laat ons SAMEN dromen met open ogen van een 
prachtig schooljaar en dit ook met glans verwezenlijken.
Ik wens jullie allen 10 fantastische schoolmaanden in 
2020-2021.

Directeur Ann 
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PiusX kleuters: 
Alle kleuters en ouders zijn tussen 8u10 en 8u25 
welkom op school. De jongste kleuters worden na 
het wassen van de handen in de wasstraat, vooraan 
aan de zaal afgezet en de oudste kleuters worden 
voor de wasstraat afgezet net zoals in juni. 

Het ophalen gebeurt aan het hek vooraan de 
school.

Op de eerste schooldag verwachten we jullie om 
15u10 voor een verrassend startmoment in open 
lucht met de kleuters.

OLV lager: 
Alle kinderen zijn welkom op de speelplaats 
vanaf 8u10. De kinderen worden aan het hek 
afgezet. 

De leerlingen van het eerste leerjaar mogen 
vergezeld door 1 ouder tot in de klas gebracht 
worden op de eerste schooldag. 

We trappen het schooljaar af met de kinderen en 
leerkrachten van de lagere school.
Je kan later in de week digitaal meegenieten van dit 
startmoment.

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!
 
 

Toch wel een beetje anders dan andere jaren is 
deze Covidproof schoolstart van 
dinsdag 1 september 2020.

LET OP: op en rond het schoolterrein van alle
scholen in Kruibeke zijn mondmaskers verplicht voor 
ieder boven de 12 jaar, bij het brengen en ophalen 
van de kinderen.
 
Dit is een verplichting geen aanbeveling.
Voor OLV geldt als schoolomgeving: het stuk van de 
Ambachtstraat dat grenst aan de school, de volledige 
inrijweg van de garages en de steeg.

Voor PiusX is dit de kiss en ride en het hele 
schoolterrein.

OLV kleuters: 
Alle kleuters en ouders zijn tussen 8u10 en 8u25 
welkom op school.  

Tijdens de eerste schoolweek mogen de jongste 
kleuters vergezeld van 1 ouder 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 wachten de jongste kleuters in de gang op 
mama of papa en kunnen ze aan de toiletdeur 
worden afgehaald. De oudste kleuters
worden opgehaald in de rij.

Op vrijdag 4 september om 15u10 sluiten we de 
eerste week af met een verrasmoment voor ouders in 
open lucht.

SCHOOLSTART !
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COVID-19 WEETJES
Sabbatjaar zwemmen
Door de coronamaatregelen kan het zwembad geen 
groepen boven de 50 personen toelaten voor het 
schoolzwemmen. Aangezien de scholen van Beveren 
voor het zwembad prioritair zijn, is er geen plaats 
genoeg voor al onze KSAS-scholen. 
De scholengemeenschap besliste daarom dit 
schooljaar niet te gaan zwemmen. De zwemuren blijven 
voor 2021-2022 voor ons beschikbaar en we zullen dan 
het zwemmen met de betreffende of aangepaste groepen 
terug opnemen.

Infovergaderingen en open klasdag L1
We zijn er nog steeds niet uit of we de info’s en open 
klasdag digitaal of fysisch laten doorgaan. De data zijn 
gepland uit voorzorg. Indien het risico te groot is vervallen 
de data en krijg je via een digitale
voorstelling alle info. Je wordt hiervan op de hoogte 
gebracht via gimme.

Uitstappen 
In het eerste trimester worden deze op een laag pitje 
gezet. Enkel uitstappen waar de leeftijdsgroep 
volledig op zichzelf kan vertoeven zoals de sportklas, 
bibbezoek, fietsuitstappen, zeeklas zijn toegestaan.

Herfstfeesten
De jaarlijkse herfstfeesten worden dit schooljaar niet 
georganiseerd. De coronamaatregelen laten dit niet toe. 
Om ons bouwfonds te spijzen vervangen we de feesten 
door een ‘ontbijt aan huis’- actie die doorgaat op 15 
november. Meer info volgt later.

Grootouderfeesten 
Jammer genoeg kunnen we de grootouders dit schooljaar 
NIET OP SCHOOL in de bloemetjes zetten. Velen van de 
genodigden behoren tot de risicogroepen en ook de social 
distancing kan niet bewaard worden. Maar niet getreurd 
volgend schooljaar maken we er weer een echt festijn van.
  
Buitenschoolse opvang gemeente en multimove
De buitenschoolse opvang gaat terug door in de gebouwen 
van de gemeentelijke opvang. De gemeente liet weten dat 
het niet mogelijk is om de multimove te organiseren tijdens 
deze coronacrisis.

Aangezien het coronavirus nog steeds de plak zwaait 
moeten we noodgedwongen onze schoolorganisatie 
aanpassen. 

Dit laat zich voelen in de opstart maar ook in 
sommige extraatjes die in het vroegere 
OLV-schoolmaken vervat zaten.

De Covid -19 codes voor onderwijs
Voor onderwijs hanteert de overheid 4 kleurcodes.

Groen: risico nul: vaccin beschikbaar en/of
groepsimmuniteit.

Geel: risico laag: beperkte kans op besmetting, 
verhoogde waakzaamheid nodig.

Oranje: risico matig: systematische transmissie, 
strengere maatregelen met beperkingen om 
risicofactoren onder controle te brengen.

Rood: risico hoog: wijdverspreide besmettingen in 
de samenleving. Contacten tussen verspreiders 
moeten maximaal vermeden worden. Zeer strenge 
maatregelen.

Bij alle codes is het de bedoeling dat de bassischool 
open blijft en er gewoon les wordt gegeven. 
Enkel als een volledige klas in quarantaine moet zal 
er digitaal worden lesgegeven. 
De veiligheidsmaatregelen die de school moet 
nemen zijn afhankelijk van de codekleur.

Op 1 september starten we 
hoogstwaarschijnlijk in code geel 

Bij code geel moeten vooral de hygiënemaatregelen 
toegepast worden, social distancing tussen 
volwassenen moet behouden blijven en er is 
mondmaskerplicht bij ouders en ook leerkrachten 
(uitgezonderd de kleuterleidsters in de klas) 
dragen een mondmasker/faceshield.

Voor de kinderen lijkt alles op normaal schoolmaken. 
  

Aanpassingen schoolwerking door Corona.
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Mededelingen via gimme
Zoals vorig schooljaar gaan alle gewone 
mededelingen voor ouders en betrokkenen 
standaard via gimme, vergeet je kanalen niet aan te 
passen. Indien gimme voor jou onmogelijk is wegens 
geen PC/internet, zoeken we samen naar een
oplossing. Gelieve dat te melden aan de 
klasjuf/meester of bij de directie.

Alleen uitzonderlijke mededelingen 
(vb. persoonlijke berichten i.v.m. 
schoolfeestinschrijving, vlaaienslag, …) zullen op 
papier meegaan. Dank voor jullie medewerking!                                                                                             
Wil je weten wat waar wanneer voor jouw 
kleuter/leerling: de kalender staat op gimme!

Bouwplannen OLV lager
Vorig jaar sprak ik de hoop uit met de 
renovatieplannen voor het klooster en de kapel te 
kunnen starten in de lente van 2020. 
Corona en ook de samensmelting van de 
renovatiewerken met een tweede dossier nl. de 
nieuwbouw aan de Langestraat zorgden ervoor dat 
het tijdspad voor de start van de bouwwerken uitliep.
Maar…ik heb goed nieuws en we kunnen alvast 
beginnen dromen van een project waarin oud en 
nieuw verweven worden tot een prestigieus geheel.
In het renovatiedeel worden het secretariaat, de 
bureaus van de scholengemeenschap KSAS en van 
OLV ondergebracht. 
Bovenop komen er nog 3 klassen, de leraarskamer, 
sanitair en een grote polyvalente hal.

In de nok van de het gebouw bevindt zich een 
prachtige vergaderzaal, die ook door buitenstaanders 
kan gebruikt worden. In het nieuwbouwproject 
komen 4 grote klassen, een trappenhal met lift, 
sanitair, 3 zorgklassen en een grote fietsenkelder. 
Beide projecten vloeien in elkaar en worden samen 
opgetrokken tot een geheel de naam Schaliënhuis 
waardig. 
We beginnen met de sloop in de kerstvakantie en 
hopen tegen september 2022 klaar te zijn. Foto: 
straatkant en speelplaats.

ALLERLEI WEETJES

Juf Lieselot wordt KSAS-coach
Juf Lieselot, jarenlang onze enthousiaste vierdeklasjuf, 
neemt een nieuwe uitdaging binnen KSAS aan.
Ze ruilt haar klas voor een job als coach en zal in onze 
KSAS-scholen de jonge leerkrachten begeleiden en 
klasmanagement op vraag van personeelsleden of van 
de directeur ondersteunen. Ik wil haar bedanken voor 
de jarenlange inzet op OLV en ook al blijft ze aan onze 
school verbonden, we zullen haar toch missen als 
klasjuf. Ik wens haar veel succes bij haar nieuwe taak.
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Impact bouwwerken op het schoolleven
Om de impact van de werken zo klein mogelijk te 
houden en de rust en veiligheid van de kinderen te 
garanderen kocht het schoolbestuur het stuk grond 
in de Ambachtstraat 15 – 17, grenzend aan de 
speelplaats van onze kleuterschool. 
Deze grond biedt ruimte voor 6 containerklassen 
voor onze oudste schoolgenoten L4, L5 en L6. De 
verhuis van de klassen van het te slopen deel aan 
de Langestraat naar de containers of naar een 
gastklas in het gebouw dat grenst aan de 
kleuterschool, plannen we voor de kerstvakantie. 
Meer info hierover volgt later.

Bouwplannen PiusX
Eind oktober beginnen we aan de gevelwerken van 
PiusX. Het principeakkoord is binnen en de 
aanbesteding is bijna achter de rug. We dromen 
reeds van een upgrade van onze veldschool! Wordt 
vervolgd.

Nieuw meldadres secretariaat
Voor volgende meldingen en vragen kan je terecht 
op ons nieuw 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.

Bestelling turnkledij
Wie nieuwe turnkledij of een turnzak nodig heeft, 
kan dit de eerste week van het nieuwe schooljaar 
bestellen via het bestelstrookje op gimme.  

Studietoelage
Je moet geen aanvraag meer indienen bij de 
afdeling studietoelagen. De berekening en 
uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren 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 
informatie.

Leerplichtige leeftijd verlaagd tot 5 jaar 
Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België 
leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar,
tot dan was dat 6 jaar. 
Dit betekent dat alle kleuters van het geboortejaar 
2015 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 website
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

ALLERLEI WEETJES
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juf Jana
Mijn naam is Jana De Keersmaeker en dit schooljaar 
ben ik een nieuwe leerkracht op OLV, verbonden aan 
het lerarenplatform. Meestal ben ik te vinden op OLV, 
maar ook wanneer er een vervanging nodig is op één 
van de andere scholen binnen KSAS, kan ik worden 
ingeschakeld.

Ik ben een pas afgestudeerde leerkracht afkomstig uit 
Haasdonk. Mijn hele leven lang ben ik gepassioneerd 
door het lesgeven en ik ben dolblij dat ik dit jaar 
samen met jullie kinderen mijn droom kan 
waarmaken. Je kan altijd bij mij terecht voor een 
luisterend oor, een babbel, wat troost, … Ik sta open 
voor iedereen en heb een vlotte babbel. Ik hou van 
de gezichten die mijn leerlingen trekken wanneer ze 
iets nieuws leren, de blik in hun ogen wanneer ze iets 
snappen. Dat is mijn doel dit jaar: zo veel mogelijk 
leerlingen verwonderd laten zijn door al het mooie in 
de wereld dat ze nog kunnen ontdekken.
In mijn vrije tijd kan je me terugvinden op de 
boerderij van mijn ouders of met mijn neus in de 
boeken. Ik ben gebeten door het leesvirus en wil zo 
veel mogelijk kinderen aanzetten om samen met mij 
boeken te verslinden. Als ontspanning ga ik wandelen 
of fietsen in de natuur of doe ik yoga.

Dit is heel kort wie ik ben, maar je hebt een heel 
schooljaar de tijd om nog meer van mij te weten te 
komen en ook andersom, want ik ben reuzebenieuwd 
om jullie allemaal te leren kennen.

juf Caroline
Hoi, ik ben Caroline, dit jaar kom ik het kleuterteam 
van OLV versterken. Ik woon samen met Davy in 
Kruibeke waar ik eveneens ben opgegroeid. In mijn 
vrije tijd ga ik graag eten, iets drinken of op stap met 
familie en vrienden. Mijn hobby's zijn piano spelen, 
sporten en in de winter snowboarden. 
Tot binnenkort! Juf Caroline

juf Sarah
Mijn naam is Sarah. Ik sta te popelen om dit jaar te 
starten in het tweede leerjaar in Kruibeke. 
Ik ben juf geworden omdat ik enorm graag met 
kinderen bezig ben. Het leukste hieraan is dat je iets 
kan leren aan de kinderen en dat je ook zelf iets kan 
bijleren van de kinderen. 
Als ik niet voor de klas sta, houd ik me bezig met heel 
wat andere dingen. Zo probeer ik op mezelf een 
beetje piano te leren en ook tekenen doe ik wel eens 
graag. In de vakanties wil ik zoveel mogelijk op reis 
gaan. Dit doe ik met vrienden, maar ook met Kazou. 
Daar werk ik als vrijwilliger om mee te gaan op kamp 
om de kinderen een onvergetelijke week te bezorgen.
Wie meer wil weten, mag het altijd komen vragen.
Tot snel!

NIEUWE JUFFEN OP SCHOOL
3 stuks deze keer en ze stellen zich allemaal kort voor.  
Wij heten hen van harte welkom op OLV en wensen hen een sprankelend werkjaar.
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KALENDER

Peuterdagen en open school
(enkel indien toegelaten door de overheid)

Woensdag 7 oktober 2020: 
peuterdag voor nieuwe instappers 
Woensdag 17 maart 2021: 
peuterdag voor nieuwe instappers

Geprikte data infoavonden
Kleuters PiusX: woensdag 9 september 2020
Kleuters OLV: donderdag 10 september 2020
L1: woensdag 16 september 2020
(open klasdag)
L2: donderdag 17 september 2020
L3: dinsdag 8 september 2020
L4: dinsdag 8 september 2020
L5: donderdag 3 september 2020
L6: donderdag 3 september 2020
Indien ze georganiseerd worden op school starten 
alle info-avonden in de klas.

Noteer alvast
Zeeklas L3: 5 oktober t.e.m. 7 oktober 2020
Herfstontbijt aan huis besteld: 15 november 2020
Carnaval: 12 februari 2021
Stadsklassen L5: 15 t.e.m. 17 maart 2021
Vormsel: zondag 18 april 2021
STERRENJACHT OLV: 30 april 2021
Eerste communie: zondag naar keuze 
tussen 19 april en 21 mei 2021,
voorstel collectieve viering OLV 9 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
Cowboyfeest PiusX: 28 mei 2021

Vakantiedagen eerste trimester
Facultatieve verlofdag: Maandag 28 september 2020
Maandag 19 oktober 2020 conferentie, 
vrijaf voor de leerlingen
Herfstvakantie: 2 november t.e.m. 8 november 2020
Woensdag 11 november 2020: Wapenstilstand
Kerstvakantie: 21 december t.e.m. 3 januari 2021
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!
Jerom Brusselaars (K1x) kreeg er 
een broertje Omèr bij!

Linus Meire, broertje voor Wiebe (K2-3xb) 
en Oona (K1x).

Polly Ribbens (K1x) kreeg er een broertje bij! 
Welkom Sol!

Ines (L3a), Selwa (K2-3c) en Soufiane (K1a) 
Soussi Niami Benmessaoud kregen er een 
broertje bij, Nazim!

Viktor is het kersverse broertje van Alyssia en 
Jelte Aerenhouts (L6b).

Arbe  Martens – Van de Ven (K1x) kreeg er ook 
een broertje Thorre bij!

Jeske is het nieuwe zusje van Sita Strybos (L1b).

Rodrigo Hartmann Pereira kreeg er een 
zusje Sara bij!

Theo is het kersverse zoontje van juf Paulien en 
Jimmy!

Korneel De Brauwer (K2-3xb) heeft er een 
broertje Victor bij!

Klussenman Alois werd de trotse grootvader 
van
kleindochter Noor.

Nate Lau (L4a) kreeg er ook een zusje bij, Ivy!

Elise, Elias en Eli (L4a) Engels kregen er een 
zusje bij. Welkom Elli!

Syola, dochtertje van klussenman Fath Anka.

Juliette, zusje voor Arthur Wens (K2-3a).

Axelle is het kersverse zusje van Laure 
Vereecken (L6b).

Finn is het kersverse zoontje van juf Jolien en
Hans De Dycker!

Romain Maes, 
vake van Flore (L3a) en Lotte Vermeulen.

Godelieve Bosmas, 
grootmoeder van juf Caroline De Bock.

Lea Hoskens, 
grootmoeder van juf Jolien Van Mullem.

Martha Vercauteren, 
grootmoeder van juf Elien Beck.

Betty Inghelbrecht, 
overgrootmoeder van Joske De Mayer (L6b).

Hubert Hooftman, 
overgrootvader van Hooftman Cesar (L2b) en Renée (K2-3xb).

Omer De Wit,
overgrootvader van Loranne Hagens (K1B).

Nancy Van Den Bosch, 
tante van Zeno De Wilde.

Greta Spriet, 
schoonmoeder van Koen Maris (ICT) en 
oma van Willem (L4a).

Maria Van de Velde, 
overgrootmoeder van Van Puymbroeck Jennifer (L4b), 
De Rijbel Tiany en Nikieta, Brosens Hannelore en Lennert.

Heinrich Schattmann, 
overgrootvader van De Maeyer Leonart (L4a) en Liene (L1b).

Emelie Steenput, 
overgrootmoeder van Warre en Jerpe (L6a) Van Hul.

Ludo Belloy, 
grootvader van Len en Tijl (L6a).

Oma van Mutombo Daedi en Mwanza JC (L5a), 
Chloe en Eden (K2-3c).

Zvonko Ristic, 
papa van Zlatko en Darko.

Godelieve Vandamme, 
grootmoeder van juf Lissa Van Mossevelde.

DROEF NIEUWS


