Nieuwsbrief WAVO - jaargang 14 - mei 2017
Kadodderloop 2 juni
Vorig jaar schreven we in met een 30-tal papa’s, mama’s en
leerkrachten. Elke deelnemer kreeg toen een limoengroene t-shirt met
het wavo-logo op de rug. We hopen opnieuw met een talrijke groep
paraat te zijn! Ze voorspellen mooi weer, supporters zijn welkom!
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Kleuterschool
Bij warm en zonnig weer mogen de kleuters zonnecrème meebrengen,
voorzien van naam en voornaam. De juffen zullen de kleuters
’s middags insmeren, ’s morgens mogen de ouders dat doen. Hoedjes
of petten kunnen ook helpen tegen de felle zon. Bedankt!

Communie
Een welgemeende proficiat voor al onze communicantjes en hun fiere
ouders, grootouders, peters en meters. Ze kwamen stralend voor de
dag, geholpen door een zomerse zon en een blauwe lucht!

Vakantiedagen 2017-2018
Half juni krijgen jullie een overzicht van de vakantiedagen en
pedagogische studiedagen van
2017-2018. Deze moeten eerst nog goedgekeurd worden door de
schoolraad.

Vooruitblik
















Vrijdag 2 juni:
Maandag 5 juni:
Vrijdag 16 juni:
Dinsdag 20 juni:
Woensdag 21 juni:
Donderdag 22 juni:

Kadodderloop voor kinderen, leerkrachten en ouders in SKW
Pinkstermaandag – verlofdag
uitstap 5de leerjaar naar De Lissenvijver in Geel
sportdag voor de kleuters van de 2de kleuterklas
sportdag voor de kleuters van de 1ste kleuterklas
uitstap 2de kleuterklas naar Melsbroek
1ste kleuterklas gaat zwemmen in Duffel
Vrijdag 23 juni:
1ste, 2de en 3de lj. naar Blikveld – kennismaking met conservatorium
Dinsdag 27 juni:
sportdag voor de kinderen van de Leemstraat
muzisch afscheid van het 6de leerjaar (uitsluitend voor ouders)
Woensdag 28 juni:
Kleuters van de 3de kleuterklas op bezoek in het 1ste leerjaar
Afscheidsceremonie 3de kleuterklas in de kleuterschool (18 u)
Donderdag 29 juni:
sportdag voor de kinderen van Vinkenhof
Vrijdag 30 juni:
Laatste schooldag: we stoppen om 11.30 u in de lagere school,
om 12 u in de kleuterschool
Maandag 3 juli:
Inschrijvingen voor het schoojaar 2017-2018
Dinsdag 4 juli:
Inschrijvingen voor het schoojaar 2017-2018
Woensdag 30 augustus Opendeur en kennismakingsmoment: opstap naar 2017-2018

