
 

 

Lieve kinderen, beste ouders 

Het Olfa Drie Eiken team is super blij om jullie allemaal terug te verwelkomen. 

Voor de start van het nieuwe schooljaar brengen wij jullie op de hoogte van: 

Samenstelling Olfa Drie Eiken team: 

De klasleerkrachten 

Instapklas (geboortejaar 2018): Juf Karry en juf Kelly. 

Eerste kleuterklas (geboortejaar 2017): Juf Anouk. 

Tweede kleuterklas (geboortejaar 2016): juf Inge en juf Brigitte. 

Derde kleuterklas (geboortejaar 2015): Juf Leen. 

Eerste leerjaar: Juf Anke De Backer. 

Tweede leerjaar: Juf Ineke. Tot aan de herfstvakantie vervangt zij juf Natalia 

tijdens haar bevallingsrust. 

Derde leerjaar: juf Greet en juf Pascale. Zij vervangt juf Greet iedere dinsdag – 

en donderdagnamiddag. 

Vierde leerjaar: juf Anke Tereyn. 

Vijfde leerjaar: juf Kristel. 

Zesde leerjaar: juf Sylvie en juf Marijke.. Zij vervangt juf Sylvie op 

vrijdagvoormiddag. 

Turnleerkrachten: juf Floortje - kleuterturnen, meester Dieter - tunleraar lagere 

school. 



Het zorgteam 

juf Marleen: de zorgcoördinator. 

Juf Pascale: zorgjuf  kleuters en eerste leerjaar. 

Juf Kelly: 4 lestijden zorgjuf  kleuters. 

Juf Katia: deeltijds zorgjuf in de lagere school. Zij vervangt juf Leen Van Barel 

tijdens haar afwezigheid. 

Juf Els: zorgjuf voor kinderen met voorsprong. Zij vervangt voor 6 lestijden juf 

Leen Van Barel tijdens haar afwezigheid. 

Juf Marijke: zorgjuf lagere school en vrijdagvoormiddag leerkracht in het zesde 

leerjaar. Tot aan de herfstvakantie is Marijke in bevallingsrust. We zijn nog op 

zoek naar een leerkracht om haar te vervangen. 

Juf Taïs : Deeltijds muze – en leesjuf  in de lagere school. 

Administratieve: juf Diane. 

Het Onderhoudsteam: Etelvina ( Zij vervangt Hayat tijdens haar afwezigheid), 

Mimona, Koen. 

ICT – coördinator: meester Jeroen. 

De ouderraad 

Schoolafspraken rond veiligheidsmaatregelen Corona – code geel. 

Alle schoolkinderen van Olfa Drie Eiken zijn van harte welkom. De kinderen 

vormen geen aparte bubbel per klas. Er is geen social distancing tussen de 

kinderen. 

Vanaf 8 uur organiseren wij voorbewaking tot 8.15 uur. 

Tussen 15.45 uur en 16.45 uur voorziet de school nabewaking. Om 16.45 uur 

worden de kinderen opgehaald door de speelclub IBO Edegem. Vergeet niet u 

vooraf in te schrijven (kinderopvang@edegem.be). 

Tijdens de middag eten de kinderen terug in de refter. 

Binnen de schoolmuren zetten de ouders en derden een mondmasker op. 



Kleuterjuffen dragen geen mondmasker bij de kleuters. 

Leerkrachten lagere school dragen in de klas een mondmasker indien de 

afstand van 1.5 meter tussen leerkracht en leerling  niet toegepast kan worden. 

Uitstappen kunnen doorgaan. 

De klassen worden extra verlucht. 

De toiletten worden dagelijks gepoetst. 

Extra aandacht voor de handhygiëne blijft. 

  Brengen en halen van de kinderen. 

’s Morgens worden de kinderen aan de poort afgezet.  

Op het einde van de schooldag komen de ouders om 15.30 uur de school 

binnen. Op de speelplaats achter de rode lijn wachten zij op de kinderen. Op 

teken van de leerkracht stappen de kinderen naar de (groot)ouder. Deze 

afspraak geldt voor de kleuters en de kinderen van de lagere school. 

1 september: We nemen aan de schoolpoort afscheid van de kinderen. Enkel 

de ouders van de instapklas begeleiden de kleuters tot aan de klas. 

Drinken op de school 

We stoppen met het aanbieden van glazen waterflesjes aan de kleuters. Vanaf 

1 september brengen alle kinderen in een goed afsluitbare drinkbus water mee 

naar school. 

  Verlofdagen en pedagogische studiedagen 

Lokale verlofdagen: maandag 5 oktober en maandag 17 mei. 

Pedagogische studiedagen: woensdag 21 oktober, woensdag 24 maart. De 

datum van de derde pedagogische studiedag wordt binnenkort meegedeeld. 

Deze dag valt zeker niet in het eerst trimester. 

Herfstvakantie: 2 tot 8 november 2020 

Wapenstilstand: 11 november 2020 

Kerstvakantie: 21 december 2020 tot 3 januari 2021 



Krokusvakantie: 15 tot 21 februari 2021 

Paasvakantie: 5 tot 18 april 2021 

Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021 

Pinkstermaandag: 24 mei 2021 

  Sport 

Kleuterturnen: iedere woensdag en vrijdagvoormiddag. 

Turnen lagere school: iedere dinsdag en donderdag. 

Zwemmen: Iedere vrijdag van de pare week gaan de kinderen van het tweede 

tot het vierde leerjaar zwemmen. We starten op vrijdag 18 september. Het 

eerste leerjaar gaat  vanaf het tweede trimester afwisselend met het tweede 

leerjaar zwemmen. 

    Activiteiten en data 

We zijn volop bezig met het plaatsen van de activiteiten in de kalender op de 

schoolwebsite. 

 

Olfa Drie Eiken (familie)nieuws: 

‘Wat in je hart bewaart, geraak je nooit meer kwijt.’ 

18 juli is de echtgenoot van juf Leen Van Barel overleden. Een jaar lang omringd 

door zijn echtgenote Leen, zijn kinderen en veel vrienden heeft hij gevochten 

tegen zijn ziekte. 

‘ Wonderen bestaan.’  

31 juli is juf Marijke bevallen van een flinke dochter Jitske en 4 augustus beviel 

juf Natalia van een flinke dochter Elisa. 

Kinderen, ouders, leerkrachten en personeel … Ik wens jullie 

allemaal een heel fijn schooljaar. Laten we samen er  iets moois van 

maken.  Ilse Demarbaix 



 

 

 

 

 

 

 


