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Maandpunt
Maandpunt Januari : Dipper.
Ik hou van mezelf.
Jezelf aanvaarden en je goed in je vel voelen.

Kalender
100122 Eerste schooldag van 2022!
Eerste keer studie voor L1
Welkom aan onze instappertjes!
110122 Personeelsvergadering (GEEN STUDIE)
120122 Fruitslafeest (onder voorbehoud)
130122 Verrassingsuitstap L4 (onder voorbehoud)
140122 Medisch schooltoezicht 6B (vm)
210122 Alles met de bal L4 (onder voorbehoud)
270122 BAM-dag L2 en L3 (onder voorbehoud)
280122 Vaccinaties op school L5
310122 Viering van de jarigen (onder voorbehoud)
19u30: infoavond L3-4

Bij de geplande activiteiten houden we steeds rekening met coronamaatregelen
die op dat moment gelden. Als er nog aanpassingen gebeuren, zullen deze
verder gecommuniceerd worden.

Sint op school
Gezien zijn gezegende leeftijd besloot de Sint ook dit schooljaar op veilig te spelen.
Ondertussen zijn Sinterklaas en Piet erg behendig geworden in videobellen,
waardoor hun virtueel bezoek vlekkeloos verliep.
De aanloop naar hun bezoek vergleed iets minder vlot.
De Sint werd door de hoge werkdruk erg vergeetachtig.
Om op tijd klaar te zijn, hielpen onze kinderen hem zoeken
naar zijn mijter, staf, bril en het grote boek.!

Kus- en rijzone
De kus- en rij zone dient om het verkeer rondom onze school
vlotter te doen verlopen.
We vragen jullie daarom met aandrang om hier niet te parkeren.
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Studie voor het eerste leerjaar

Na de kerstvakantie start de studie voor de leerlingen van
het eerste leerjaar. We verwachten de kinderen die hiervoor
ingeschreven werden door hun ouders. Op een halfuurtje kunnen
kinderen al heel wat huiswerk klaar hebben. De leerkrachten zorgen
voor een rustige en aangename werksfeer en begeleiden de
kinderen die dat nodig hebben.

Inschrijvingen volgend schooljaar
Binnenkort starten de inschrijvingen voor volgend schooljaar.
Ken je een peuter, geboren in 2020 of ken je iemand die nog op zoek is naar een fijne
school? Misschien heeft deze kapoen wel zin om naar onze school te komen!
Om de school te kiezen, die het beste past bij jouw voorkeur, nodigen we je uit om deel
te nemen aan de Openschooldagen.
Tijdens de Openschooldagen kan je kennismaken met scholen in je buurt.
Ze gaan door op maandag 7 februari en dinsdag 8 februari 2022.
In januari bekijken we of de openschooldagen fysiek kunnen doorgaan,
dat hopen we natuurlijk van harte. Je kan inschrijven via deze link:
https://www.sint-niklaas.be/school-dichtbij-openschooldagen
Opgelet!De Openschooldagen zijn een fijne manier om kennis te maken met de scholen, maar je deelname aan
een schoolbezoek betekent niet dat je kind is ingeschreven op een school. In Sint-Niklaas werkt men met een
Centraal Aanmeldingssysteem, door aan te melden krijgt elk kind een gelijke kans om in te schrijven in een school
in de buurt.
Om je kind in te schrijven in een kleuter- of lagere school voor gewoon basisonderwijs volg je de drie
onderstaande stappen:
• STAP 1: ontdek de scholen en kies
• STAP 2: meld je kind online aan via www.naarschoolinsintniklaas.be (tussen 09/02/2022 en 09/03/2022).
• STAP 3: Schrijf je kind in.
Wil jij graag een broer of zus* inschrijven in onze school? Dat kan!
• Is de broer of zus geboren in 2020? Dan kan je met voorrang rechtstreeks op school inschrijven tussen
dinsdag 11 januari 2022 en vrijdag 4 februari 2022.
• Is de broer of zus ouder? Meld hem of haar aan tijdens de aanmeldingsperiode van woensdag 9 februari
2022 om 9.00 uur tot woensdag 9 maart 2022 om 11.00 uur via www.naarschoolinsintniklaas.be .
Duid zeker aan dat er broer of zus op onze school is. Zo krijgt je kind ook voorrang.
* Wie komt in aanmerking voor deze voorrang?
✔ Broers of zussen met twee gemeenschappelijke ouders. Het maakt niet uit of ze op hetzelfde adres wonen.
✔ Halfbroers of -zussen met één gemeenschappelijke ouder. Het maakt niet uit of ze op hetzelfde adres wonen.
✔ Kinderen die geen gemeenschappelijke ouder hebben, maar dezelfde hoofdverblijfplaats hebben
(bvb. stiefbroers of – zussen of pleegbroers of – zussen).
Turkyen 1,
9100 Nieuwkerken-Waas
tel. 03 776 20 18

www.olvtenbos.be
http://shop.olvtenbos.be
directeur-aline@olvtenbos.be

Opvang
De Sprinkhaan
0478 20 98 17

Kerstwensen van directeur Aline
Laat …
een lach en een vriendelijk woord de muziek van ons leven worden;
liefde ons herinneren aan de eenheid met God;
de kracht om ego los te laten in ons geboren worden;
pijn onze ziel transformeren tot een stralende ster;
meelevendheid en vriendschap ons geschenk zijn aan elke mens;
het tijdperk van intuïtie en wijsheid manifesteren in onze geest;
licht een bevrijdend vuur ontsteken in ons hart.
Laat verbazing over het wonderlijke mysterie van het leven ons
terug een kind doen worden.
Laat ons met elkaar in een sfeer van hoop, begrip, steun en
vertrouwen een liefdevol 2022 uitbouwen.

Dit wensen wij, directie, leerkrachten en ondersteunend personeel, voor ieder van jullie.
Prettige feestdagen!

Lief en leed
Wij delen in het verdriet bij het overlijden van Angèle Smet,
bobon van Cédric (K3A) en Julie (L2B) Teunen.
Laat ons de herinneringen aan onze geliefde familieleden koesteren.
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Met dank aan onze sponsors

Turkyen 1,
9100 Nieuwkerken-Waas
tel. 03 776 20 18

www.olvtenbos.be
http://shop.olvtenbos.be
directeur-aline@olvtenbos.be

Opvang
De Sprinkhaan
0478 20 98 17

