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Carnaval
Onze jaarlijkse carnavalstoet is ondertussen uitgegroeid tot een
kijkstuk voor vele ouders, grootouders en sympathisanten. Dit jaar
komen we op woensdag 27 februari vanuit onze verschillende
vestigingsplaatsen opnieuw samen in de kleuterschool. Het scenario
is aangepast, de stoet zal rond 11 u in de kleuterschool aankomen.
We blijven daar een klein halfuurtje en dan is iedereen tegen de
middag terug op z’n plaats. Vanuit elke vestigingsplaats volgt nog
een mailtje met concrete afspraken.

Inschrijvingen voor volgend schooljaar
De inschrijvingen voor volgend schooljaar zullen dit jaar nog op de
“ouderwetse” manier doorgaan. Er was in onze regio overwogen om
in te schrijven via een digitaal loket, maar dat gaat uiteindelijk niet
door, misschien iets voor volgend jaar…Wie al een broer of zus in
onze school heeft en een instappende kleuter wenst in te schrijven,
kan dat doen tijdens de voorrangsperiode tussen 12 maart en 27
maart. Doe dat zeker, want na 27 maart valt de voorrang weg!
Wie iemand kent die wilt inschrijven, hetzij een instappende kleuter
of iemand die van school wenst te veranderen, die kan komen op
vrijdag 26 april vanaf 8.30 u. Meer info op onze website!

Music For Life (MFL)
Eind december organiseerden we onze jaarlijkse FFL (Film For Life),
een eigen interpretatie van MFL. Enkele leden van onze ouderraad
zorgden voor een kleine snack halverwege de voorstellingen.
Dankzij jullie gulle steun hebben we maar liefst 3070 euro aan de
ALS-liga kunnen schenken via Music For Life. Een dikke merci
daarvoor!

Kom op tegen kanker (KOTK)
Op 24 maart lopen we met 4 collega’s van WAVO de 100 km tegen
kanker. Wie deel uitmaakt van het loopteam is nog geheim, het zal
stilaan onthuld worden op onze FB-pagina! De 100 km wordt
gelopen volgens een strikt scenario: 40-30-20-10. Wie 40 loopt
begint aan de wedstrijd en elke 10 km komt er een loper bij. Het
evenement gaat door in domein “De Schorre” in Boom. Iedereen is
welkom om het team aan te moedigen! Om te mogen deelnemen is
er minstens 2500 euro “inschrijvingsgeld” nodig, dat volledig naar de
kankerliga zal gaan. Om aan dit geld te komen organiseren we in de
voorafgaande week met al onze kinderen een sponsorwandeling,
meer concrete info volgt nog. We zullen tijdens die week in onze
lessen veel aandacht besteden aan de kankerliga en de ziekte. Onze
WAVODAG op 25 mei zal een vervolg zijn op dit loopevenement. In
die periode zullen de lessen in het teken staan van gezonde
levensstijl (beweging, gezonde voeding, milieu,…).

Wist je dat…
Wij op vrijdag 8 februari onze deuren openzetten voor collega’s uit enkele andere scholen? Zij komen naar onze
aanpak van binnenklasdifferentiatie kijken. Deze scholen schreven in voor een nascholing bij CEGO (Centrum voor
ErvaringsGericht Onderwijs in Leuven). Wij zijn, samen met 3 andere scholen, partnerschool van CEGO.
Onze WAVOKWIS weer een denderend succes was? 30 ploegen schreven in een mum van tijd digitaal in voor
deelname, we moesten enkele kandidaat-ploegen teleurstellen. Het is dan ook een zeer plezante, veelzijdige en
goed georganiseerde kwis, met dank aan de ouderraad!
Onze fluo-actie stilaan ten einde loopt en dat het resultaat gedurende de hele winterperiode heel zichtbaar was?
Hopelijk blijven onze kinderen deze veiligheidsmaatregelen ook toepassen buiten deze “controleperiode”…

Vooruitblik
Vrijdag 8 februari: bezoek van andere scholen, georganiseerd door CEGO
Maandag 11 februari: plaatselijke verlofdag
Maandag 18 februari: onze 6des gaan op bezoek bij de buren in SUI
Woensdag 27 februari: carnaval met stoet langs de kleuterschool rond 11 u
Zaterdag 2 maart: begin van de krokusvakantie
Zaterdag 16 maart: spaghettidag – inschrijvingsformulieren volgen nog

