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Na de herfstvakantie start de actie “Helm op, fluo top”.
Onze leerlingenraad zal regelmatig controles organiseren
zodat iedereen de actie stipt opvolgt. Veiligheid en
zichtbaarheid zijn cruciaal, moedig jullie kind(eren) aan
om mee te doen!

Schoolfuif
Onze schoolfuif is elk jaar opnieuw een leuke
gelegenheid om mekaar te ontmoeten en samen te
feesten. Dit jaar in het thema “eigen kweek”!
Iedereen hartelijk welkom op zaterdag 24/11 in zaal
’t Klaverke. Kaarten worden meteen na de herfstvakantie
aangeboden.

Project iPads
Technologie en ICT zijn niet meer weg te denken in onze
hedendaagse maatschappij en in ons onderwijs. Jarenlang
hadden we een PC-lokaal met vast PC’s. Deze zijn
verouderd. We kozen ervoor om te investeren in een
eigentijdse, flexibele oplossing waar we dagelijks in elke
klas iets kunnen mee aanvangen.
In Vinkenhof hebben we sinds enkele weken in elke klas
een “digitale boekentas” met daarin 5 iPads. Deze iPads
worden dagelijks ingeschakeld in tal van activiteiten:
differentiatie (Bingel), opzoekwerk, foto’s, filmpjes,
educatieve apps, … een verrijking voor onze lessen! Onze
ouderraad heeft heel dit project gesponsord, waarvoor
dank!
Volgend schooljaar proberen we dit project uit te breiden
naar de onderbouw in de Leemstraat.

Grootouders op bezoek: 19-21 november
Kom mee genieten van “het leven zoals het is” in onze
kleuterschool!
De grootouders kunnen hun bezoekje in de kleuterschool
reserveren door de naam van de kleuter en de roepnaam
van zichzelf op de bladen te schrijven die in het
poortgebouw hangen. Doen!

Winter op komst!
Onze kleuters laten losse kledingsstukken al eens
rondslingeren… Met het koude weer in aantocht , graag
ALLES voorzien van een naamlintje (mutsen, sjaals,
wantjes: voor de allerkleinsten, graag wantjes aan een
touwtje vast! Bedankt!

Vooruitblik
Maandag 5 november: start herfstvakantie
Woensdag 14 november: oudercontact in de lagere school
SVS Gymnastiekland voor de 1ste graad in Rijmenam
Maandag 19 november: technotrailer staat enkele dagen in Vinkenhof.
Zaterdag 24 november: Schoolfuif in zaal ’t Klaverke; allen daarheen!
Maandag 3 december: infoavond voor instappende kleuters na de Kerstvakantie
(van 19 tot 20 u in de instapklas)
Woensdag 5 december: SVS Unihockey voor de 3de graad in Bruultjeshoek
Zaterdag 22 december: start van de kerstvakantie

WAVO WENST JULLIE EEN ONTSPANNENDE EN
KLEURRIJKE HERFSTVAKANTIE!

