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OLPI

Ook al was het voorbije jaar op sommige 
tijdstippen moeilijk voor ons allemaal, we 
leerden elkaar en ons samenzijn, wat eerst zo 
vanzelfsprekend leek, terug waarderen. We 
genoten meer van het mooie van de natuur, de 
eenvoud, de solidariteit. We bewonderden het 
doorzettingsvermogen, supporterden voor de 
beroepen die in de vuurlinie stonden, we 
steunden en spoorden elkaar aan om vol te 
houden. Ook op school worstelden we met het 
virus… maar samen boden we het, het hoofd en 
probeerden we goed onderwijs te bieden en 
onze waarden, waar we voor gekend staan, 
trouw te blijven. Het was niet altijd gemakkelijk 
dat geef ik toe, maar ik kan met enige fierheid 
zeggen dat we toch geslaagd zijn om het 
hoopvolle en de warme nabijheid waar OLPI voor 
staat te behouden. 

Dit mede dankzij jullie ouders, onze vrijwilligers, 
onze kinderen, ons schoolbestuur, de buren, de 
parochie en de gemeente. Jullie allen spoorden 
ons team aan met dankbetuigingen, 
constructieve kritiek en raad en daad. In de 32 
jaar dat ik op OLV werk, heb ik nooit eerder de 
verbondenheid gevoeld die ik voelde in het 
voorbije jaar. Ik ben gelukkig en dankbaar met 
zoveel fans van onze school en ik weet zeker dat 
het nieuwe jaar, eens het virus onder controle is, 
vreugdevol, intens en uitbundig zal zijn.

Ik klink samen met ons team en met jullie allen 
op een zalige kerst en een warm 2021, vol 
inspiratie om je eigen dromen te vangen. 
Directeur Ann  

Beste ouders, kinderen en OLV-fans

Rond deze tijd van het jaar blikken we 
traditiegetrouw terug op wat voorbij is
en op wat komen gaat. 2020 zal de geschiedenis 
ingaan als het jaar waar een virus de scepter 
zwaaide en de mens besefte dat hij maar een klein 
deeltje is in een samenspel dat men moeder aarde 
noemt. Het hoopvol jaar dat vorig jaar op onze 
kaartjes prijkte… het pakte voor velen net iets 
anders uit. Toch blijven we geloven in een 
vreugdevolle toekomst en onderstaande tekst van 
Katleen Boedt met kerstwensen trof me.
                                      
Dat Kerstmis vreugdevol mag zijn uitbundig en intens
in het vieren met al wie je dierbaar is. 

Dat de kerstvreugde warm mag zijn in het delen van 
overvloed met wie dat nooit heeft. 
Dan zal er plaats zijn voor iedereen in Bethlehem.

Dat Kerstmis je dankbaar en gelukkig maakt 
om al wat goed was om al wat we voor elkaar 
deden en je zo vertrouwen geeft dat veel nog kan 
en mag in het nieuwe jaar.



WEETJES
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Op 4 oktober 2020 overleed onze overbuurvrouw 
Mathilde na een zware val van de trap. 

We zullen haar missen…
haar liefde, haar knuffels, haar warme lach.
We koesteren de mooie herinneringen, de zalige 
momenten, haar gezwaai naar onze kleuters en hun 
juffen, haar babbeltjes aan het hek.

Wij zijn dankbaar omdat we een tijdje in haar leven 
mochten meestappen. Dag lieve buurvrouw… waar 
je nu ook bent… wij zijn blij je te hebben gekend.
 

IN MEMORIAM MATHILDE DE RIDDER 

Wij zoeken een middagbewaker op de speelplaats 
van de lagere school.
Dit voor de periode van 22 februari tot eind mei 
2021. Heb je interesse?
Wend je dan voor meer info tot het secretariaat.
.
 

Met de maatregelen rond corona in het achterhoofd, 
brachten Sint en Piet een nachtelijk bezoek aan onze 
school. Gelukkig was er een spiekpiet ter plaatse die 
een kort filmverslag maakte van het bezoek. 

Ook al konden we Sint en Piet niet in het echt zien, 
de sintige dag van 4 december werd mede dankzij de 
sponsoring van de ouderraad een echt kinderfeest. 

Ook het kerstkoor werkte dit jaar van op een 
afstand… het was wat zoeken en zwoegen maar het 
is gelukt… wil je wat sfeer opsnuiven. Beide filmpjes 
vind je op onze website, onder ‘decemberfilmpjes’. 
www.olv-piusx.be

! GEZOCHT MIDDAGBEWAKER VOOR 
6 UUR PER WEEK ! 

Om de verkeersveiligheid rond de school te 
verhogen kleurde de gemeente de ons omliggende 
straten Scheiddam, Kloosterdam en Ambachtstraat 
in als woonerf. Een woonerf in Kruibeke is nieuw en 
daarom gingen onze twee vierde klassen op stap 
met verkeersexperte Christiane Smeulders van Edu 
Care Kids. Samen verkenden ze de verkeersregels 
van het woonerf en de verkeersborden in de buurt 
van onze school.
Dit leerden onze vierdeklassers!
 1. De maximumsnelheid in een woonerf is 20 km 
per uur. 
2. Kinderen mogen op straat spelen in een woonerf. 
3. Voetgangers mogen de volledige breedte van de 
straat benutten maar mogen het verkeer niet 
belemmeren. 
4. Bestuurders van voertuigen, ook de fietsers, 
mogen de voetgangers niet in gevaar brengen. 
5. Bestuurders moeten dubbel voorzichtig zijn voor 
voetgangers en spelende kinderen, ze mogen ze niet 
in gevaar brengen en moeten desnoods stoppen. 
6. Parkeren mag enkel in de daarvoor afgebakende 
vakken.
De kinderen van L4, ambassadeurs van het woonerf, 
hopen dat iedereen zich aan deze regels houdt en 
dat het woonerf de verkeersomgeving van de school 
nog veiliger maakt.

PROJECT WOONERF

DECEMBERFEESTEN DIGITAAL
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Door corona zijn ze nog maar 1 keer samen geweest, 
de nieuw verkozen klasburgemeesters. Onder het 
toeziend oog van juf Katrien De Laet en meester 
Jonas gingen ze op speeddate met elkaar. Ik ben 
benieuwd welke dromen ze in 2021 uit hun hoed 
zullen toveren. Ik wens hen alvast veel succes!
.

De bouwwerken op PiusX zijn in volle gang. De 
metselwerken schieten op en ook de schijnwerker is 
reeds aan de slag met het dak en het afdak. De 
nieuwe ramen en deuren gaan in bestelling en we 
hopen deze te plaatsen in de krokusvakantie.

Eens dit achter de rug is leggen we de tuintjes aan. 
Dus dit project is in volle gang!
Ik hoop dat dit binnenkort ook het geval zal zijn met 
het project op OLV.

Corona zorgt voor vertraging in onze wereld, ook bij 
onze bouwwerken. 
Normaal zouden we gaan slopen in de kerstvakantie, 
dat was alvast het tijdspad.

Door allerlei omstandigheden, halen we dit voorop 
gesteld doel niet. Het dossier OLV is bijna klaar om 
verstuurd te worden naar de bouwsubsidiedienst 
van het onderwijs. Bij groen licht van hen kunnen we 
beginnen aanbesteden. De omgevingsvergunning 
van zowel de containerklassen als de nieuwbouw is 
reeds in orde.  We hopen snel een aannemer te 
vinden zodat we van start kunnen gaan. Een datum 
ga ik hier niet meer op plakken want bouwen vraagt 
geduld… veel geduld.

Hij is nog niet bij jullie beland onze ontbijtbox… weer 
moesten we de levering van het winterontbijt, op 
verzoek van de veiligheidscel van Kruibeke, 
uitstellen. Dus onze nieuwe leverdatum is deze keer 
28 februari 2021. Wij hopen dat deze gepinde 
datum DE leverdatum wordt. Mochten jullie 
ontbijten verkocht hebben aan grootouders of 
sympathisanten, willen jullie hen dan verwittigen 
van deze nieuwe datum en onze excuses aanbieden?
Bouwen aan een warme, duurzame en eigentijdse 
school… figuurlijk doen we dit al jaren met veel 
overgave en letterlijk kost het tijd, geduld en veel 
geld. Ook al neemt de overheid via subsidies een 
groot deel van de kosten op zich, toch blijft er nog 
steeds een derde over dat zelf gefinancierd moet 
worden. Maar voor prachtige nieuwe leer- en 
leefplekken hebben we dat over. Met veel 
enthousiasme organiseerde onze werkgroep 
winterontbijt deze actie ten voordele van ons 
bouwfonds.  Maar liefst meer dan 1100 ontbijtboxen 
werden besteld en zullen aan huis geleverd worden. 
Door de samenwerking van het OLV-team, de 
OLV-ouderraad en onze gulle sponsors, die jullie 
zullen terugvinden in onze ontbijtkrant kan deze 
actie als succesvol bestempeld worden. Nu nog de 
ontbijtboxen aan huis leveren… maar het komt in 
orde dat beloof ik jullie. Ik wil jullie alvast danken 
voor het vertrouwen, het geduld en om het 
bouwfonds van onze school via deze actie een 
financieel duwtje in de rug te geven. 

Kerstvakantie: 21 december ‘20 t.e.m. 3 januari ‘21
Krokusvakantie: 15 februari ‘21 t.e.m. 21 februari ‘21
Conferentiedag: (gewijzigde datum)
woensdag 10 maart ‘21
Paasvakantie: 5 april ‘21 t.e.m. 18 april ‘21
Neem ook een kijkje op onze website  
www.olv-piusx.be  of op de gimmekalender

VAKANTIEDAGEN TWEEDE TRIMESTER

ONZE NIEUWE LICHTING BURGEMEESTERS

LEVERING ONTBIJTBOX

BOUWWERKEN



REDACTIE - SYLVIE DELODDERE

EINDREDACTIE - SYLVIE DELODDERE / ANN OSSELAER

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER - ANN OSSELAER

BlIJ NIEUWS!

DROEF NIEUWS

Lotta Geerardijn is de kersverse dochter van 
juf Letizia en Dominique en het zusje van 
Nelle (L2A) en Fran (K2-3A). Gefeliciteerd!

Elmedina heet het zusje van Selina (L2A), 
Leandra (L1A) en Nazim Dervishi (K1B). 
Proficiat!

Louise Van Wauwe (K1B) kreeg er een zusje 
bij. Welkom Lisanne!

Jules van Hul (K2-3B) kreeg er een broertje 
bij. Morris is zijn naam!

Meara is het zusje van Bronwyn (K2-3B) en 
Ardal De Cock (K1A). Proficiat!

Eppo Rocher Hiel (K1A) kreeg een zusje. 
Welkom Roxie!

Lyana is het kersverse zusje van Inaya El 
Madaoui Biscop (K2-3B). Proficiat!

Léa is de nieuwe kleindochter van zorgjuf 
Anne en Jos. Felicitaties.

Julia Van Bogaert, 
schoonmoeder van poetsvrouw Gert.

Laura Smet, 
overgrootmoeder van Arthur (L5B) en Juliette 
Lefrançois (L3B) en van Bregtje Troch (L6A).

Mariette de Corte, 
overgrootmoeder van Milton (L4A) en Leander 
Metsers (L1C).

Parker Van Nerum,
broertje van Aiden (K1B).

Achiel Smet, 
schoonvader van onze secretaresse Chantal.

Mathilde De Ridder, 
buurvrouw van de school.

Agnes Van Huffelen,
echtgenote van diaken Pierre Van Wolvelaer.

Gilberte Van Raemdonck,
overgrootmoeder van Staf (L4A) en Louis De Wilde 
(L1B), mama van leesmoeke Lieve en moeke van juf 
Katrien Van Goethem.

Staf De Cock, 
oud-directeur van onze KSAS-school De Krinkel.

Alfons Neef, 
schoonvader van onze klussenman Alois. 

Benedicte Blandine Mwanza,
tante van Daedi Papanikolopoulos (L6A), JC (L5A) en 
Eden Mwanza (K2-3C).

Marcel de Baere,
overgrootvader van Emelie (L3B), Marie (KX 2-3B) en 
Nore (KX1) Boënne.

Yvette De Winne, 
grootmoeder van juf Nina.

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.

Momenten van puur geluk 
zijn de betekenis van heel het leven.
Gefeliciteerd met deze blijde gebeurtenis!

4

Wij zoeken een middagbewaker op de speelplaats 
van de lagere school.
Dit voor de periode van 22 februari tot eind mei 
2021. Heb je interesse?
Wend je dan voor meer info tot het secretariaat.
.
 


