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De actie loop voortreffelijk! Veel dank om dit initiatief mee te
ondersteunen. We houden dit vol tot aan de krokusvakantie!

Op donderdag 22 en vrijdag 23 december organiseren we in de lagere
school een filmnamiddag. Er worden enkele educatieve films aangeboden
in alle klaslokalen, kinderen kunnen kiezen welke film ze willen zien. De
kinderen betalen een vrije bijdrage voor een filmticket. De opbrengst gaat
naar een organisatie die gesponsord worden door MFL: “Prinses Harte”.
Dit project werd gekozen door onze ouderraad, samen met de
leerlingenraad. Meer info op www.prinsesharte.be
Onze ouderraad steunt ons bij deze actie! Zij zorgen voor een
“cinemahapje” en een “cinemalook”; heel erg bedankt daarvoor!

Maandelijks steken 16 leerlingen van Vinkenhof de koppen bij
elkaar om na te gaan op welke manier we samen WAVO nog
beter kunnen laten voelen.
Momenteel zijn er 3 actiepunten die bovenaan onze agenda
staan:
1. In samenwerking met de ouderraad de organisatie van
een actie voor “Music for life”.
2. Promoten van de actie helm op, fluo top: we delen graag
af en toe een extra stickertje uit aan leerlingen die zich goed zichtbaar naar school
verplaatsen!
3. Ontwerpen van een mooie, speelse afboording van het perkje rond de kastanjebomen in
Vinkenhof: alle leerlingen van Vinkenhof kregen de kans om een ontwerp te maken om de
paaltjes met draad rond de kastanjebomen om te toveren tot een aangename, uitdagende
speel- en zitgelegenheid. Deze ontwerpen bekijken we de volgende leerlingenraad zodat we
enkele haalbare ideeën kunnen voorstellen aan de juffen en de meesters.
Daarnaast bespreken we ook elke vergadering nog nieuws vanuit de leerlingen, nieuws vanuit de
leerkrachten en worden de ideeënbusjes leeggehaald en besproken. Op die manier kunnen we de
zaken die ons bezighouden met de leerkrachten bespreken en kunnen we samen zoeken naar
oplossingen! Na de vergadering overlopen we telkens het verslag in onze eigen klas zodat alle
leerlingen op de hoogte zijn.

“Buitenschoolse” kinderopvang (BKO)
Na de kerstvakantie verhuizen we naar de vroegere bibliotheek. We richten de zolderverdieping van
dat gebouw in als een huiselijke, gezellige ruimte. Kinderen kunnen er knutselen, lezen,
gezelschapsspelletjes spelen enz… Wie nood heeft aan meer beweging kan op de speelplaats terecht.
Opgelet! De kinderen worden vanaf 9 januari opgehaald langs de poort aan de bib, dus niet meer
langs de voorpoort aan de Vinkenhofstraat.

Kleuterschool
Na de kerstvakantie start juf Ingrid met een tweede instapklas. We verwachten 17 instappertjes die
we verspreiden over de klassen van juf An (zij komt terug uit bevallingsverlof) en juf Ingrid. Juf
Melissa ruilt de klas van juf An in voor de turnlessen. Juf Lisa neemt de klas van juf Stephanie over.
Juf Bernadette komt terug na een herstelperiode van enkele weken (polsbreuk). We bedanken juf
Sophie, juf Elise en juf Nele voor hun inzet tijdens de interimperiodes.

Mobiliteit en veiligheid
Mogen we nog eens vragen om loyaal en hoffelijk te blijven op de parking van de kleuterschool en
die aan Bruultjeshoek? Gelieve aan Bruultjeshoek de rijrichting te respecteren zodat iedereen
dezelfde in- en uitrit gebruikt. Bedankt!

Enkele data
Donderdag 22 december:
Vrijdag 23 december:

Maandag 9 januari:
Vrijdag 20 januari:
Maandag 30 januari:
Maandag 13 februari:
Donderdag 23 februari:
Zaterdag 25 februari:

Music for Life in de lagere school (Vinkenhof)
kerstviering om 9 u in de parochiekerk voor vestiging Vinkenhof
Music for life in de lagere school (Leemstraat)
laatste schooldag (hele dag) en kerstrapport in de lagere school
start 2de trimester
uitstap 5de lj. naar Tongeren
schoolquiz in refter Vinkenhof, georganiseerd door onze ouderraad
plaatselijke verlofdag, samen met SUI
de 5des vertrekken voor een week op talentklassen
informatieavond voor ouders met kinderen van het geboortejaar
2015, voor instap in het schooljaar 2017-2018
start van de krokusvakantie

