Nieuwsbrief WAVO - jaargang 16 – juni 2019

Vrije Basisschool WAVO • T 015 76 03 10 • F 015 76 20 56 • van.lierop@skynet.be • www.wavo.be

Afdak fietsenstalling
Wat een mooi project! Onze kleuters kunnen vanaf nu hun
fietsen droog “stallen” onder een spiksplinternieuwe
fietsenstalling. Joris Serneels timmerde deze met enkele van
zijn studenten (eindwerk) in mekaar. Het resultaat mag er
zijn. Meteen na de plaatsing werd de constructie al getest
door enkele hevige rukwinden… geslaagd met
onderscheiding! Een dikke merci voor Joris en zijn team!

Kalender volgend schooljaar
De kalender werd ondertussen bezorgd. We stellen vast dat
ouders de vooropgestelde verlofdagen/periodes niet
respecteren. Meermaals wordt een verlof vervroegd of
verlengd… goedkopere vliegtickets zullen hier wel een rol in
spelen. Sommigen nemen zelfs een snipperdag met het gezin
tijdens een reguliere schooldag. Een spijtige evolutie… zo
leer je je kinderen op jonge leeftijd dat afspraken en regels
er niet toe doen, dat eigen prioriteiten primeren op
wetgeving.

Aanpassingen schoolreglement
Elk jaar zijn er wijzigingen in de reglementering. De nieuwe
versie van het reglement verschijnt eind juni op onze
website. Een papieren versie kunt u op het secretariaat
bekomen.

Verdeling klasgroepen
De klasgroepen voor volgend schooljaar worden
samengesteld door de leerkrachten. Zij kennen de
onderlinge relaties en netwerkjes van hun klas. Er wordt heel
veel tijd en energie gestoken in deze oefening. Eens de
verdeling is gemaakt en bekendgemaakt, wordt er niets
meer aan gewijzigd. Op woensdag 26 juni schuiven de
kinderen even door naar de klas en lkr. van volgend
schooljaar. De kleuters die naar het eerste leerjaar gaan
zullen ook op woensdag naar de Leemstraat komen.
Op donderdag 29 augustus 2019 kunnen jullie, samen met
de kinderen, nog eens een kijkje komen nemen in de klas:
kleuterschool: van 15.30 u tot 18 u
lagere school: van 16 u tot 18.30 u

Openklasavonden
U bent welkom in de klas van jullie zoon/dochter waar de
lkr. uitleg geeft over de klaswerking en het inhoudelijk
aanbod. Kinderen komen niet mee, het aanbod is
uitsluitend voor ouders bedoeld. De uitleg duurt ongeveer
een uurtje en daarna is er nog tijd voor een drankje en een
babbel.
Noteer alvast deze data:
Kleuterschool: donderdag 29 augustus om 19 u.
Lagere school: woensdag 11 september
Leemstraat om 19 u, Vinkenhof om 20.30 u.

Laatste schooldag en opvang
In de lagere school stoppen we om 11.30 u, in de
kleuterschool om 11.55 u. De leerkrachten blijven tot 15 u
beschikbaar. Als u nog vragen heeft, kunt u zonder afspraak
nog even bij de leerkracht terecht.
Er is in de namiddag opvang voorzien in het Boshuis, u moet
hiervoor op voorhand inschrijven!

Naschoolse opvang in de kleuterschool – wijziging!
Tot het einde van dit schooljaar worden de kleuters die max.
tot 17 u. nablijven, op school opgevangen. Dit wijzigt volgend
schooljaar! Alle kleuters die in de naschoolse opvang blijven,
worden opgevangen in het Boshuis. De rij vertrekt om 15.45
u. Ze kunnen tot 18 u in het Boshuis blijven.

Gevonden voorwerpen
Jassen, pulls, turnmateriaal, brooddozen, speelgoed…
onvoorstelbaar hoeveel materiaal er in de drie
vestigingsplaatsen achter blijft. Tijdens de laatste
schoolweek worden deze spullen aan de inkom van de school
te kijk gesteld. Kijken jullie eens na of er iets van
zoon/dochter ligt? Begin juli wordt alles opgeruimd en
weggebracht!

Vooruitblik
- vrijdag 28 juni: laatste schooldag: kleuterschool om 12 u,
lagere school om 11.30 u.
- zaterdag 29 juni: begin van de zomervakantie.
- donderdag 29 augustus: opendeur en kennismaking met
de nieuwe klas en leerkracht.
- maandag 2 september: start nieuw schooljaar
- woensdag 11 september: openklasavond
- zaterdag 30 november: spaghettidag!

Wavo wenst iedereen een zalige zomervakantie!

