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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!

Kleuterschool
Het wordt kouder. Mutsen, wanten, sjaals,… worden bovengehaald. In onze
kleuterschool vinden we ze regelmatig op de speelplaats, in de gang,… Willen
jullie alles van een naamticketje voorzien a.u.b.? Met dank!

Kalenders
We ontwerpen kalenders voor 2018 met foto's van jullie kinderen.
Onze kleuterschool heeft voor een jaarthema gekozen, “Alice in
Wonderland”. Alle foto’s zullen in dit thema worden
“aangekleed”. De kalenders worden eind december aangeboden.
Voor jullie elke maand mooie WAVO-gezichtjes, voor ons een
financiële ondersteuning van onze projecten! Alvast bedankt!

Schoolfuif
Onze schoolfuif is elk jaar opnieuw een leuke gelegenheid om mekaar te
ontmoeten en samen te feesten. Dit jaar in een retrosfeertje met muziek van
de jaren 70-80-90! Onze ouderraad zorgt nog voor een spectaculaire
verrassing… Iedereen hartelijk welkom op zaterdag 25 november in zaal
’t Klaverke. Kaarten worden meteen na de herfstvakantie aangeboden.

Leerlingenraad
Alle leerlingen van Vinkenhof mochten zich ook dit schooljaar
kandidaat stellen om lid te worden van de leerlingenraad om
“WAVO nog beter te laten voelen”. Dit kon door een vlaggetje
op een originele manier te versieren. Uitzonderlijk veel
leerlingen bleken bereid om dit engagement aan te gaan en
stelden zich op een bijzonder creatieve manier kandidaat. Het
was dan ook geen makkelijke opdracht om uit al die knappe
inzendingen 2 kandidaten per klas te kiezen. Na lang wikken
en wegen kwamen de meesters en juffen van Vinkenhof tot
een beslissing en mochten 18 leerlingen zich lid van de
leerlingenraad noemen. Om dit te vieren werd op vrijdag 13 oktober met succes de eerste officiële
vergadering afgewerkt, met als afsluiter een groepsfoto met een gek attribuut! Er stond onmiddellijk
een hele waslijst aan agendapunten op het programma vb. Music For Life, fluo-actie, speelkoffers
enz. Wordt ongetwijfeld vervolgd!
Na de herfstvakantie starten we met een nieuw initiatief in
onze lagere school. In alle klassen wordt gedurende een
kwartier per dag “vrij” gelezen. Alle kinderen mogen in een
zelfgekozen boek, stripverhaal of tijdschrift lezen. Uit
onderzoek blijkt dat de leesprestaties van kinderen enorm
vooruit gaan als ze elke dag 15 min lezen. Ook hun
woordenschat wordt aanzienlijk verrijkt. Hopelijk krijgen ze
hierdoor de leesmicrobe te pakken en gaan ze ook thuis meer
lezen.

Enkele data
Woensdag 15 november: SVS Gymnastiekland voor 1ste lj.
Maandag 20 november: start van de voorleesweek
Zaterdag 25 november: Schoolfuif in zaal ’t Klaverke
Vrijdag 1 december: pedagogische studiedag (verlofdag)
Dinsdag 5 december: Sint en Piet op bezoek!
Woensdag 13 december: instappende kleuters op bezoek (voor instap na de kerstvakantie)
Vrijdag 23 december: Kerstrapport – hele dag school!
Maandag 8 januari: start 2de trimester

Wavo wenst jullie een deugddoende en kleurrijke herfstvakantie!

