Nieuwsbrief WAVO - jaargang 15 – februari 2018
1 februari: teldag
Het leerlingenaantal op 1 februari bepaalt het lestijdenpakket en de subsidies voor volgend
schooljaar. Een belangrijke datum dus! Niet alleen het aantal leerlingen, maar ook het profiel van
een leerling (thuistaal, diploma van de moeder,...) is bepalend. We telden 194 kleuters (- 10) en 382
leerlingen van de lagere school (+ 29). Samen 576 Wavo-kinderen verspreid over de drie
vestigingsplaatsen.
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Afwezigheden - zieken
Velen sturen een mail naar de directeur om een afwezigheid te melden. Mails worden niet altijd
meteen gelezen, beter is om naar het secretariaat te bellen (015 76 03 10). Dan wordt de melding
meteen doorgegeven aan de betrokken leerkracht.
We stellen vast dat kleuters soms ziek naar school worden gebracht. Probeer hier toch een andere
oplossing te voorzien, zieke kleuters maken andere kleuters (én juffen!) ziek…

Spaghettidag
Op zaterdag 17 maart 2018 serveren we u een heerlijk bord spaghetti in de parochiezaal. De
opbrengst gaat naar nieuwe voetbaldoelen voor Vinkenhof. Een inschrijvingsformulier volgt meteen
na de krokusvakantie. Hartelijk welkom!

Wereldwaterdag
Op vrijdag 23 maart, de dag na “wereldwaterdag”, stappen we met onze wavokinderen honderden
kilometers voor een goed doel. We laten ons hierbij sponsoren en de opbrengst gaat naar “VZW
Misingi”. Zij zorgen voor waterbronnen in Endallah, een klein Afrikaans dorpje.
Dit project wordt gesteund door mensen uit ons dorp.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019
Kent u buren, familieleden, kennissen,... die een kind willen inschrijven in WAVO? Of hebben jullie
een kleuter van het geboortejaar 2016?
 Voor kleuters van het geboortejaar 2016: infoavond in onze kleuterschool op donderdag 15
maart 2018. We starten om 19.30 u.
 Voor alle kinderen die volgend schooljaar naar WAVO willen komen:
- inschrijvingen voor broers en zussen: vanaf maandag 1 maart t/m 16 maart 2018
- inschrijvingen voor alle anderen: vanaf 18 april 2018 t/m 4 mei 2018. Start om 8.30 u in de
Leemstraat. Breng een ID mee a.u.b.
 Kinderen die nu reeds in WAVO zitten moeten niet opnieuw worden ingeschreven.
Uitgebreide informatie op onze website. Klik bovenaan op “inschrijvingen”

Allerlei


In onze kleuterschool verzamelen ze papieren theezakjes voor hun project “Alice in
Wonderland”. Wie kan hen helpen?

Vooruitblik
- 19 februari: start na krokus
- donderdag 1 maart: start inschrijvingen voor broers en zussen van Wavo-kinderen. U kunt hiervoor
zonder afspraak langskomen op het secretariaat tussen 8 u en 16 u. Breng een ID mee. De periode
eindigt op 16 maart.
- woensdag 7 maart: pedagogische studiedag – verlofdag voor de leerlingen van WAVO
- donderdag 15 maart: infoavond in onze kleuterschool voor ouders van kleuters van het
geboortejaar 2016. Zie ook website bij “inschrijvingen”
- zaterdag 17 maart: spaghettidag in de parochiezaal, bodega in de turnzaal
- woensdag 21 maart: instappende kleuters en hun ouders zijn welkom om 9 u in de instapklas
(instappers voor na de paasvakantie)
- vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag en laatste schooldag van het 2de trimester

Stil worden is pauze nemen
halt houden, vertragen,
naar binnen kijken,
je hart verrijken.
Stil worden is aandacht hebben,
loslaten, minderen, schrappen,
trager stappen.

WAVO wenst u een ontspannende krokusvakantie!

