
 

 

Beste ouders 

 

- Vrijdag 30 oktober gaat de schoolpoort dicht tot en met woensdag 11 november.  

De herfstvakantie wordt verlengd. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben 

Weyts beslist in overleg met de onderwijspartners. Dat besluit komt er op basis van 

een nieuw advies dat de virologen  hebben overgemaakt aan de minister.  

 

- In de week van 9 november organiseren de leerkrachten lagere school een 

individueel oudercontact. Dit oudercontact gaat online door via www.bingel.be 
Wat moet u doen? Ga naar het bingel platform en klik op leerling. Vul de gegevens van de 

leerling in. Klik nadien op ‘naar de les’. De leerkracht zal u op het afgesproken uur toelaten. 

 

Datum online oudercontact kleuterschool wordt na de herfstvakantie meegedeeld. 

 
- Na de herfstvakantie verwelkomen wij enkele nieuwe kleuters in de instapklas. We hopen 

dat de ouders en de kinderen zich snel thuis voelen op onze school. 

 

- Naar aanleiding van COVID 19 ontvingen wij vanuit ministerie van onderwijs extra ICT 

subsidies. Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van 12 chromebooks voor de lagere 

school en 4 iPads voor de kleuterschool.  

 

- We zijn zo blij  met de geluidspanelen in de refter en de leraarskamer. We merken een groot 

verschil en hopen in de toekomst de geluidspanelen ook te plaatsen in de klassen. 

 

- Ter herinnering, er zijn dit schooljaar  nog twee pedagogische studiedagen  gepland:  

woensdag 24 maart en woensdag 28 april. 

 

- Hartelijk dank aan de ouderraad. Naast de financiële ondersteuning staan jullie heel actief 

klaar met feedback,  helpende handen,  creatief nadenken over de  werking van onze school 

nu en in de toekomst,  … Samen met het schoolteam ondernemen jullie heel wat acties 

waarbij Olfa Drie Eiken  als school verder kan groeien.  

 

- Hartelijk dank aan mijn personeel!  Ondanks de bijzondere tijd waarin we momenteel leven, 

ervaar ik bij jullie een grote positiviteit en energie. TOP TEAM. 

 

- We zetten nog eens even op een rijtje welke pagina’s, gerelateerd aan de school, u als 

favoriet kan bewaren. 



 

Website Olfa Drie Eiken: www.olfa3eiken.be 

Facebook Olfa Drie Eiken 

 

Trooper Ouderraad Olfa Drie Eiken Surf snel naar de website van de school.  

Klik op de map ouderraad. Scroll naar onder en u vindt de juiste informatie rond Trooper. 

Koop bij al jouw favoriete webshops o.a Takeaway.com, bol.com, jbc, Decathlon, Torfs, …  via 

onze pagina. 

Leuksteuntje: Voor wie winkelt bij Makro. 

 Jullie betalen geen euro extra … maar wij krijgen wel een percentje. 
 

Lieve kinderen, ouders … de herfstvakantie gaat anders verlopen. Verre reizen, een bezoek aan een 

cafeetje, een uitstap naar een pretpark, bezoek aan een museum, … kan allemaal niet doorgaan. En 

toch wensen we jullie allemaal een fijne vakantie in jullie bubbel. 

Lieve groeten. 

Ilse Demarbaix en haar team. 

 

 

 

 

Ps.  Hartelijk dank aan allen die via de ouderraad een soeppakket aankochten. We  wensen  jullie veel 

plezier met het bereiden van de pompoensoep met spinnetjes. Laat het jullie smaken! 

 

      


