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Carnaval
Wat een feest was het weeral! Enkele jaren geleden moesten we de
stoet afgelasten wegens ijzel en sneeuw, nu baadde de school in
zomerse sferen! De speelplaats van de kleuterschool was het
centrum van het gebeuren, het was drommen om erbij te geraken.
Ouders, grootouders en andere kijklustigen kwamen ogen te kort om
de creativiteit en de kleurenpracht van de stoet te aanschouwen.
Bedankt om er bij te zijn, om onze WAVO-school in verbondenheid
samen te brengen!

Inschrijvingen voor volgend schooljaar
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!
Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken, het secretariaat is
dagelijks geopend van 8 u tot 17 u, op woensdag tot 12.30 u. Breng
een kids-ID of een ander identiteitsbewijs mee, we hebben je
rijksregisternummer nodig voor de inschrijving.

Kom op tegen kanker (KOTK)
24 maart nadert, we tellen af! Alle kinderen krijgen voor de
krokusvakantie een sponsorkaart mee, zo kunnen ze eventueel
tijdens de vakantie al sponsors opzoeken! In de week van 18 tot 22
maart focussen we ons op het thema “ziek zijn”, de kankerliga, het
opzet van de 100 km-run. Op donderdag 21 maart stappen we met
alle kinderen van WAVO een parcours, afgestemd op hun leeftijd…
het mag een beetje moeite kosten! Het sponsorgeld zou tegen 19
maart moeten afgegeven worden zodat we het tijdig kunnen
doorstorten naar KOTK. Het geld wordt gebruikt om het onderzoek
te financieren. Meer uitleg op https://www.100kmrun.be/wat-metde-opbrengst

Vooruitblik
Zaterdag 2 maart: begin van de krokusvakantie
Dinsdag 12 maart: start van de inschrijvingsperiode voor broers en zussen
Zaterdag 16 maart: spaghettidag – inschrijvingsformulieren volgen nog
Maandag 18 maart: begin van de themaweek KOTK
Woensdag 20 maart: infoavond (start 19.30 u) in de kleuterschool voor inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020
oudercontact voor leerjaren 1,2 en 3 in de Leemstraat – uitnodiging volgt nog
Donderdag 21 maart: sponsorwandeling met alle kinderen. Start om 9 u in alle vestigingsplaatsen.
Zondag 24 maart: 100 km-run tegen kanker. Start om 9.30. u in de Schorre in Boom. Aankomst voorzien rond 13.30 u.
Woensdag 3 april: oudercontact voor de leerjaren 4, 5 en 6 in Vinkenhof – uitnodiging volgt nog
Zaterdag 6 april: start van de paasvakantie
Maandag 22 april: paasmaandag
Dinsdag 23 april: start 3de trimester

Een tijd om op weg te gaan
en in je stoute schoenen te staan.
Een tijd om bij te lichten
en innerlijk werk te verrichten.
Een tijd om je 'ik' te verfijnen
en hoop naar anderen te schijnen.
Een tijd van werken aan dromen.
en dichter bij elkaar te komen.
Een tijd van vallen en opstaan,
en weer vol moed verder gaan.
Wavo wenst jullie een ontspannende krokusvakantie!

