Nieuwsbrief WAVO - jaargang 14 – oktober 2016
Helm op – fluo top!
Dit project is een gratis verkeersproject waarmee alle Vlaamse scholen het dragen van een fietshelm
en fluokledij op een leuke en eenvoudige manier kunnen aanmoedigen. Door fluo en helm te dragen
kunnen leerlingen stickers verzamelen en zo sparen voor leuke beloningen. We hopen dat op die
manier iedereen mee op de kar springt en er ook na dit project blijft op zitten. Als jullie dit mee
willen opvolgen zal het veel meer slaagkansen krijgen, het gaat tenslotte over de veiligheid van jullie
kinderen!
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Leerlingenraad
Na een boeiende opstart van de
leerlingenraad vorig schooljaar, werd ook dit
schooljaar aan de leerlingen van Vinkenhof
de vraag gesteld om mee na te denken “ hoe
we WAVO beter kunnen laten voelen”.
Uitzonderlijk veel leerlingen bleken bereid
om dit engagement aan te gaan en stelden
zich kandidaat. Het was dan ook geen
makkelijke opdracht om uit al die knappe
inzendingen twee kandidaten per klas te kiezen. Na lang wikken en wegen kwamen de meesters en
juffen van Vinkenhof tot een beslissing en mochten 16 leerlingen zich lid van de leerlingenraad
noemen. Om dit te vieren werd op vrijdag 21 oktober met succes de eerste officiële vergadering in
avondkledij afgewerkt. Er stond onmiddellijk een hele waslijst aan agendapunten op het programma
vb. “helm op, fluo top” – nieuwe muziek op de speelplaats – middagsport - … Het wordt
ongetwijfeld een zeer fijne samenwerking!

Zusters Ursulinen op bezoek
De zusters vieren dit jaar hun 175-jarig bestaan. Op vrijdag 21 oktober, de feestdag van de Heilige
Ursula, kwamen 14 zusters op bezoek in onze kleuterschool. Ze werden er hartelijk ontvangen door
175 zingende kleuters en hun juffen. Na een rondleiding in de klasjes konden we even bijpraten bij
een hapje en een tas koffie. We zijn de zusters dankbaar voor hun engagement en hun steun aan
onze kleuterschool. Zij hebben onze kleuterschool destijds opgericht en ze liggen aan de basis van
ons huidig onderwijs. Het was een hartverwarmend moment.

Kleuterschool
Nu het kouder wordt en er dus meer kledij nodig is, willen we jullie eraan herinneren om alles van de
kleinste kleuters van een naam te voorzien (mutsen, wanten, sjaals,… maar ook koekjesdoosje,
brooddoos, enz…). Met dank!

Kalenders
We ontwerpen kalenders voor 2017 met foto's van jullie kinderen. Ze worden in december
aangeboden. Voor jullie elke maand mooie WAVO-gezichtjes, voor ons een financiële ondersteuning
van onze projecten! Alvast bedankt!

Schoolfuif
Deze week kregen jullie kinderen een pakketje met 5 inkomkaarten mee. Onze schoolfuif is elk jaar
opnieuw een leuke gelegenheid om mekaar te ontmoeten en samen te feesten. Iedereen hartelijk
welkom.

Enkele data
Vrijdag 11 november: Wapenstilstand – vrije dag
Zaterdag 19 november: Schoolfuif in zaal ’t Klaverke
Maandag 21 november: start van de voorleesweek
Woensdag 14 december: kennismaking met de instappende
kleuters (na Kerstvakantie)
Vrijdag 23 december: Kerstrapport – hele dag school!

Wavo wenst jullie een deugddoende en kleurrijke herfstvakantie!

