Nieuwsbrief WAVO - jaargang 14 – maart 2017
Wavodag – “Radio Wavo”
Zaterdag 22 april organiseren we onze jaarlijkse “Wavodag” in Vinkenhof. Dit jaar staat alles in het
thema van “Radio Wavo” (naar “Radio Gaga” – Canvas). Vanuit elk leerjaar van de lagere school
zullen kinderen hun muzische talenten tonen. Tussendoor worden liedjes aangevraagd, worden er
zelfgemaakte jingles tussengegooid, is er een uitgebreide spelenmarkt voor de kleinsten, zijn er
drankjes, hapjes en desserten (gemaakt door onze zesdeklassers) te verkrijgen. En we sluiten af met
onze fantastische BBQ. Inschrijven kan nog tot woensdag 19 april
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Spaghettidag
Het was weer een succes met 574 eters verspreid over 4 shiften. Ook de bodega was goed gevuld
met veel ambiance. Heel veel dank om te komen helpen, te komen eten, boeiende gesprekken te
voeren en plezier te maken! En een bijzondere dank aan de sterke ploeg van onze ouderraad die
samen met onze leerkrachten als een geoliede machine alles in goede banen leidde.
De winst is nog niet gekend maar het zal alleszins volstaan om twee voetbaldoelen te plaatsten op de
speelplaats van de Leemstraat. Dit zal na de paasvakantie worden uitgevoerd zodat onze
voetballertjes hun gangen kunnen gaan!

Wereldwaterdag
Op donderdag 23 maart, de dag na “wereldwaterdag”, stapten we met onze Wavokinderen onder
een stralende zon en een blauwe hemel langs Waverse velden. Prachtig om zien, die lange sliert
kinderen in 50 tinten blauw. En jullie zorgden samen voor een recordbedrag van maar liefst 5300
euro! Dit bedrag wordt integraal overgemaakt aan de VZW Misingi. De resultaten van dit project
zullen later teruggekoppeld worden zodat onze kinderen kunnen zien wat er met het sponsorgeld is
gebeurd. DANKUWEL!!!

Instappers in de kleuterschool
Na de paasvakantie verwachten we 10 nieuwe instappertjes! Het lokaal van de instapklas wordt te
klein om deze groep kwaliteitsvol op te vangen. De klas van juf Lisa (3de kleuterklas) zal verhuizen
naar het groot lokaal van juf Greet en het lokaal van de instapklas kan daardoor in oppervlakte
verdubbelen. Om deze groep goed te begeleiden komt juf Sanne (nieuw) meehelpen in de instapklas.
Hartelijk welkom aan de nieuwe kleuters én aan juf Sanne!

Schooltoelage aanvragen
Misschien komt u wel in aanmerking voor het verkrijgen van een schooltoelage? In het gemeentehuis
krijgt u meer informatie, ze kunnen u daar ook helpen bij het invullen van de aanvraag. Zowel voor u
als voor de school geeft dit extra kansen. Doen!

Inschrijvingen: stand van zaken
De voorrangsperiode voor broers en zussen is afgesloten. 2015 was minder vruchtbaar dan 2014. We
schreven 16 broertjes en/of zusjes in, vorig jaar waren er dat 28! In totaal zijn er 66 plaatsen
beschikbaar. Vanaf woensdag 19 april starten de inschrijvingen voor indicator / niet-indicator
kinderen. De inschrijvingen starten exact om 8.30 u in de Leemstraat, volgens chronologie.

Plantenslag kleuterschool
Er zal dit schooljaar geen plantenslag worden georganiseerd. Na de spaghettidag, de sponsoring van
de waterwandeling én de BBQ van de Wavodag durven we niet opnieuw aankloppen bij jullie…

Vooruitblik














Maandag 17 april: paasmaandag – verlof
Woensdag 19 april: inschrijvingen voor indicator/niet-indicator leerlingen vanaf 8.30 u in de
Leemstraat (voor het schooljaar 2017-2018)
Donderdag 20 april: de leerlingen van het 2de lj. vertrekken tot en met vrijdag op
boerderijklassen in Pulle.
Zaterdag 22 april: WAVODAG in Vinkenhof van 14.30 u tot 19 u
Maandag 24 april: De 6des vertrekken voor een weekje op zeeklassen naar Oostduinkerke
Maandag 1 mei: Dag van de arbeid – verlofdag
Vrijdag 5 mei: einde van de inschrijvingsperiode indicator/niet-indicator
Vrijdag 12 mei: plaatselijke verlofdag
Maandag 15 mei: start inschrijvingsperiode voor alle leerlingen
Donderdag 25 mei: Hemelvaart en 1ste Communie
Vrijdag 26 mei: verlofdag
Zaterdag 27 mei: Plechtige Communie en Vormsel
Maandag 5 juni: Pinkstermaandag

WAVO wenst jullie een
ontspannende vakantie en een
Zalige Pasen!

