Nieuwsbrief WAVO - jaargang 14 - september 2016
Veiligheid en verkeer
’t Lijkt nog volop zomer maar stilaan duiken we in de donkerste periode van het jaar. We moeten
niemand overtuigen van het (levens)belang van fluo, toch wordt het nog onvoldoende gedragen. Wie
nog geen hesje heeft kan er één bestellen bij de klasleerkracht; er zijn nieuwe hesjes besteld,
voorzien van ons nieuw logo op de rugzijde. Voor amper 3,5 euro ben je zichtbaar!
BODUKAP komt op woensdag 12 oktober de fietsen controleren in de Leemstraat en in Vinkenhof.
Kunnen jullie er voor zorgen dat de fietsen nog eens worden nagekeken? Het is een strenge controle!
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Inzameling gebruikte inktpatronen
We hebben met IVAREM een contract afgesloten voor het inzamelen van gebruikte inktpatronen. De
inzameldoos staat in de inkomhal van het secretariaat in de Leemstraat. U kunt uw gebruikte
inktpatronen met uw zoon/dochter meegeven in een goed afgesloten zakje of doos, of rechtstreeks
binnenbrengen in ons secretariaat. We krijgen er een kleine vergoeding voor. Alvast bedankt!

Infrastructuur
Samen met onze ouderraad werken we al enkele jaren aan de verfraaiing van onze speelplaatsen. In
de kleuterschool zijn we bijna rond.
In Vinkenhof is er sinds de komst van de nieuwbouw ook al veel ten goede veranderd. Er staan nog
twee belangrijke uitdagingen te wachten:
1. De afboording van de schaduwplek onder de kanstanjebomen. Momenteel wordt dat perk
afgespannen met een draad. In de loop van dit semester zal er een betonnen afboording
komen die tegelijkertijd als zitbank kan dienen.
2. De “oude speelplaats” is aan vervanging toe, zeker bij regenweer. Buitenaanleg wordt niet
meer gesubsidieerd door Agion (subsidiedienst infrastructuur onderwijs). Het zal nog even
duren alvorens we hiervoor genoeg hebben bijeengespaard…
In de Leemstraat hebben we met de leerkrachten een stappenplan uitgeschreven voor de verfraaiing
van de speelplaats. Eén puntje werd vorig jaar gerealiseerd: een schaduwplek omgeven door
groenblijvende haagjes. Hier komen nog zitbankjes. In de loop van het 2de trimester zal de achterste
scheidingsmuur worden gereinigd en bezet. Nadien kunnen we er een muurschildering op
aanbrengen en enkele klimelementen.

Enkele data
Schoolfotograaf op 27, 28 en 29 september
woensdag 28 september: veldloop voor de lagere school:
maandag 3 oktober: pedagogische studiedag – verlofdag voor de kinderen
woensdag 5 oktober: dag van de leerkracht
woensdag 12 oktober: fietscontrole en oudercontact in de lagere school met kijkwijzer
dinsdag 18 oktober: individueel oudercontact met kijkwijzer in de kleuterschool
zaterdag 29 oktober: begin van de herfstvakantie

