Nieuwsbrief WAVO - jaargang 15 – december 2017
We hebben met veel plezier het project van “Wijzersterk” ondersteund
met onze school. Onze kleuterjuffen hebben koekjes gebakken en
verkocht. Deze actie bracht maar liefst 877 euro binnen. In onze lagere
school organiseren we samen met de ouderraad een filmnamiddag
(maandag in Vinkenhof en donderdag in de Leemstraat). De opbrengst
hiervan is nog niet gekend, maar we hopen dat we in totaal meer dan 2500
euro ophalen. We wensen “Wijzersterk” het allerbeste toe met hun
prachtig initiatief!
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Kleuterschool
Na de kerstvakantie komt juf Stephanie terug naar haar klasje (ouderschapsverlof). Juf Lisa zal de
turnlessen opnieuw voor haar rekening nemen. De interimopdracht van juf Emma stopt, bedankt
voor de inzet!
Jullie hebben ongetwijfeld de discussies in de media vernomen over de
achteruitgang van het begrijpend lezen in ons Vlaams onderwijs?
Enkele weken geleden zijn we gestart met het “kwartierlezen” in onze
lagere school. Kinderen en leerkrachten reageren hier zeer enthousiast
op, we hopen dat dit een stimulans kan zijn om meer en beter te lezen.
Ook jullie hebben hierbij een voorbeeldrol: de impact van voorlezen en
van aandacht voor boeken en taal mag niet worden onderschat!
Misschien een suggestie voor een kerstgeschenkje?

Bezoek uit Barcelona!
Maria en Miranda zijn twee Spaanse Erasmusstudenten die via Thomas More
enkele weken op bezoek kwamen in WAVO. Ze waren te gast in 3B (juf Elke) en in
5B (meester Dries). Ook in de andere klassen konden onze kinderen genieten van
hun Spaans gezang en voorleesmomentjes! Op 22 december vliegen ze terug met
veel indrukken en ervaringen van ons onderwijs in Vlaanderen! Een boeiende
ervaring voor beide “partijen”.

Enkele weetjes




Onze kleuterjuffen vragen om voor de allerkleinsten wanten met lintjes te voorzien i.p.v.
handschoenen, graag voorzien van een naam. Alvast bedankt!
In de Leemstraat hebben we op de speelplaats enkele groene lijnen getrokken. Het is de
bedoeling dat wachtende ouders rechts van de groene lijn blijven (inkom, kant parochiezaal)
zodat de rijen overzichtelijk kunnen vertrekken. Er is ook veel wachtruimte in het groen vak
aan het sanitair blok.






De vooropvang start om 8 u in onze school, dat is een kwartier vroeger dan in alle andere
Katelijnse scholen: de regel is om vanaf een half uur voor het belsignaal opvang te voorzien.
Sommigen brengen hun kinderen al voor 8 u naar school… in dat geval moet je in het Boshuis
zijn.
Is je kind ziek en kan het niet naar school komen? Bel dan ’s morgens naar het secretariaat
om het te melden (015 760310). Dat is beter dan een mailtje, die worden niet altijd meteen
gelezen...
Gemeente SKW laat ons weten dat het Nieuwjaarzingen dit jaar doorgaat op zaterdag
30 december omdat oudjaar op een zondag valt.

Vooruitblik
Vrijdag 23 december:

Maandag 8 januari:
Vrijdag 19 januari:
Zaterdag 10 februari:

kerstviering om 9 u in de parochiekerk voor vestiging Vinkenhof.
Iedereen welkom!
laatste schooldag (hele dag) en kerstrapport in de lagere school
start 2de trimester
Wavoquiz: alle beschikbare plaatsen zijn reeds ingenomen.
Begin van de krokusvakantie

Een kerstwens
Vaak ligt geluk verborgen
In heel gewone dingen
In samen toosten
Op het nieuwe jaar
In stil vertrouwen
In de dag van morgen!

