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Kadodderloop 1 juni
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We hopen opnieuw met een talrijke groep paraat te zijn! Neem die
“Wavo loopt goed”- shirt uit de kast en kom naar SKW! Supporters zijn
welkom!

Communie
Een welgemeende proficiat voor al onze communicantjes en hun fiere
ouders, grootouders, peters en meters. Ze kwamen stralend voor de
dag!

Vakantiedagen 2018-2019
Half juni krijgen jullie een overzicht van de vakantiedagen en
pedagogische studiedagen van
2018-2019. Deze moeten eerst nog goedgekeurd worden door de
schoolraad.

Schoolfeest
Wat een topper! Onder een stralende zon en in zomerse
temperaturen namen de kleuters en de juffen ons mee in het
prachtig verhaal van “Alice in Wavo-Wonderland”. Het was een
prachtig feest, tot in de puntjes voorbereid! En dat was ook zo voor
de BBQ en de rest van de organisatie, met heel veel dank aan onze
ouderraad voor de professionele voorbereiding én uitvoering! Dank aan alle aanwezigen voor jullie
interesse en steun aan onze school.
We lieten speelkaartenboeken drukken met een “Alice-look”. Ze zijn te koop voor 5 euro; een mooi
aandenken aan ons schoolfeest. Wie speelkaarten wil kopen kan ze bestellen bij de klasjuf.

Fiets(en) gezocht!
Het zou goed zijn om in elke vestigingsplaats enkele “reservefietsen” te hebben. Soms vergeten kinderen een fiets mee naar
school te brengen als we op fietsuitstap gaan. Wie heeft een fiets
“op overschot” en kan/wil ons verder helpen? Graag een seintje aan
het secretariaat: 015/76 03 10

Vooruitblik





Vrijdag 1 juni:
Woensdag 6 juni:
Donderdag 7 juni:






Vrijdag 8 juni:
Maandag 11 juni:
Donderdag 14 juni:
Vrijdag 15 juni:



Maandag 18 juni:



Dinsdag 26 juni:




Donderdag 28 juni:
Vrijdag 29 juni:




Maandag 2 juli:
Donderdag 30 aug.:

Kadodderloop voor kinderen, leerkrachten en ouders in SKW
SVS Minitennis: 2de en 3de graad in Bruultjeshoek
Vergadering van de schoolraad met een delegatie van de
leerlingenraad
De fotograaf komt langs voor de kleuters van de instapklas
De 6des op uitstap naar Aquafin in Lier
“Ronde van Waver” met de 3de kleuterklas (fietstocht)
2de kleuterklas naar Booischot
5de leerjaar naar Geel
Sportdag voor 1KK en 2KK (mogelijk ook nog op 19 juni, moet nog
geregeld worden met de gemeente)
- Sportdag onderbouw (Leemstraat)
- We vieren de overstap van onze oudste kleuters naar het 1ste lj. We
verwelkomen de ouders meteen na schooltijd met een drankje
- Om 19.30 u zwaaien we de leerlingen van het 6de uit met een
muzische avond en een receptie voor de ouders
- Sportdag bovenbouw (Vinkenhof)
- Laatste schooldag tot 11.30 u in de lagere school, tot 12 u in de
kleuterschool
- Start van de zomervakantie
Openklasmoment van 15.30 u tot 17.30 u

