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schoolklap
Kalender klas- en schoolactiviteiten (ver der e info via klasklap)
di 15 januari: EHO initiatie voor 6lj
do 17 januari: toneel voor 6lj
do 24 januari: film voor 3lj en 4lj
do 24 januari: infoavond voor 3e kleuter “Binnenkort naar het 1lj?”
ma 04 februari: workshop in Spermalie voor 6A
do 07 februari: toneel voor 1lj
ma 11 februari: toneel voor 5lj
ma 11 februari: workshop in Spermalie voor 6B
di 12 februari: SVS Kronkeldiedoe voor 1lj en 2lj
di 19 februari: kinderboerderij voor 4A
ma 25 februari: kinderboerderij voor 4B

kalender vrije dagen
woensdag 16 januari 2019: pedagogische werkdag = vrijaf voor de lln
vrijdag 08 februari 2019: facultatieve verlofdag
Krokusvakantie van maandag 04 maart 2019 t.e.m. vrijdag 08 maart 2019
Paasvakantie van maandag 08 april 2019 t.e.m. maandag 22 april 2019
woensdag 01 mei: Dag van de Arbeid = vrijaf
donderdag 30 mei 2019 O.H.-Hemelvaart en vrijdag 31 mei 2019 = vrijaf
maandag 10 juni 2019: Pinkstermaandag = vrijaf
vrijdagmiddag 28 juni 2019 om 11u40: start van de zomervakantie

14 januari 2019

Inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020
Het schooljaar 2019-2020 ligt nog een heel eind voor ons, maar toch is het goed om
te weten dat broertjes en zusjes van kinderen die reeds ingeschreven zijn voorrang
hebben om ingeschreven te worden.
Concreet betekent dit dat broertjes en zusjes die gelijk wanneer in de loop van het
schooljaar 2019-2020 zullen instappen, best gebruik maken van hun voorrang, en zo
snel mogelijk inschrijven.
U maakt daarvoor best een afspraak met pedagogisch directeur Jo Vandenberghe
via mail
jo@olvasintkatarina.be
telefonisch 050-35.55.98
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klasklap
kleuter

3KA/3KB Verrassend en blij nieuws in het huis van Minnie Muis !
10 kleine babymuisjes kruipen vanaf nu wat ondeugend in het rond.
Extra drukte voor Minnie Muis, maar wij zijn er alvast om een handje te helpen.
Kom je onze kleine muisjes ook bewonderen
tijdens het infomoment van 24 januari om 20.00 u ?
juf Orphée en juf Hilde

lager
SPEELDAG voor alle kinderen van het eerste t.e.m. het zesde leerjaar
vrijdag 18 januari: spelletjes uit de oude doos

3lj/4lj/5lj

OLVA Katrientje openluchtklas

Sinds jaar en dag gaan de leerlingen van het zesde leerjaar op openluchtklas.
In een zeer ver verleden gingen ze op sneeuwklas naar Adelboden, Chandolin of Melchtal (tot in 1982 ).
Vanaf 1983 gingen ze op bosklas naar Maasmechelen, en dat deden ze tot dit jaar.
Vanaf nu krijgt het begrip openluchtklassen een nieuwe invulling!
Het 6de leerjaar trekt naar Kemmel, en nieuw is ook dat de tweede graad (3de en 4de leerjaar) om de twee jaar op
zeeklas gaat naar Bredene.
Ook op de rekening zal u enkele veranderingen merken.
Vanaf nu zal voor het 3de en 4de leerjaar “Openluchtklassen: zeeklassen” vermeld staan.
En wat de Openluchtklassen naar de Kemmel betreft, zal u merken dat uw zoon/dochter vanaf nu aan
“Openluchtklassen: Kemmelklassparen” doet ipv bosklassparen.
Ook het jaartal waarin deze Kemmelklassen doorgaan staat erbij.

2

OV-klap
Het oudercomité wenst iedereen eerst en vooral een zinderend nieuw jaar toe.
Dit staat de komende maanden nog te gebeuren.

- In de eerstvolgende weken: een motiverende actie aan de schoolpoort om die kinderen te belonen die in fluo
naar school komen
- Complimentendag op 1 maart
- Een financiële actie
- Een gezinsdag voor de leden van het oudercomité
- Het schoolfeest op 25 mei
- Het grote zomerontbijt op zondagvoormiddag 23 juni
We sloten 2018 af met een kerstdrink en een kerstquiz.
We vingen heel wat positieve reacties op over de kerstquiz. De zaal was erg gezellig ingericht en zat eivol.
Het was grappig om te zien hoeveel verschillende soorten kersttruien er bestaan! Dat leverde ook leuke foto’s op.
Die komen normaal gezien nog op de website van de school.
De avond bracht ook heel wat centjes op: zo’n 1000 euro, waarvan we 500 euro schonken aan Rode Neuzen en
500 euro willen gebruiken voor de aankoop van nieuwe picknickbanken voor de speelplaats.
Bedankt aan iedereen die meehielp om dit te organiseren.
Hier volgen nog enkele sfeerbeelden.
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