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Veiligheid en verkeer
Na de herfstvakantie duiken we de donkere winterperiode
in. Zichtbaarheid, een helm en een veilige fiets zijn
noodzakelijk. We zullen regelmatig controles uitvoeren aan
de schoolpoorten, gekoppeld aan een ludieke actie.
De jaarlijkse fietscontrole, uitgevoerd door Bodukap, kreeg
dit jaar opvallend minder fietsen aangeboden. Wie
zijn/haar fiets niet kon aanbieden, kijkt best zelf goed na of
alles in orde is!

Kleuterschool
- Wie te laat komt staat voor een gesloten poort… even geduld, om 9 u gaat ze open. Het is voor
niemand leuk om te laat in de klas toe te komen, het stoort het ochtendritueel. We stellen vast dat
het dikwijls dezelfde mensen zijn die te laat komen. Probeer de timing aan te passen zodat de
kleuters goed op tijd op school geraken.
- Tijdens de week van 18 tot 22 november worden grootouders uitgenodigd om te komen voorlezen
voor onze kleuters. Geniet ervan!

Ouderbevraging
Eind vorig schooljaar hebben we jullie uitgenodigd om enkele vragen over de schoolwerking te
beantwoorden. De resultaten van deze bevraging zijn ondertussen gekend, ze zullen in een aparte
mail worden bezorgd. We houden er een heel positief gevoel aan over, waarvoor dank!

Vinkenhof
- We hebben de doorgang naar de parkeerplaatsen aan de schoolpoort afgesloten voor auto’s.
Sommige auto’s reden veel te snel op dat traject waardoor de veiligheid van onze kinderen in het
gedrang kwam.
- Kunnen ouders aan de begeleidende leerkracht van de rij melden wanneer er ze hun kind uit de rij
halen zodat het overzicht bewaard kan worden?
- Graag ook kinderen
alleen laten wachten
Spaghettidag
30niet
november
2019 op broer of zus, steeds in de opvang op school
blijven. Er zwerven er soms nog wel wat rond…geen enkel systeem is waterdicht.

Spaghettidag zaterdag 30 november 2019
Ook al opgemerkt dat de WAVO Spaghettidag samenvalt met de eerste editie van #Loop2861 (Waver
Feest)? Beide evenementen vullen elkaar perfect aan! WAVO Ouderraad verlengt zelfs haar laatste
eetshift opdat alle lopers nog aan hun trekken komen na hun atletische prestaties!
Hierbij het gezamenlijk bericht van WAVO Ouderraad en #Loop2861:
Wavo Spaghettidag + Waver Feest #Loop2861, wat een topcombinatie!
Zaterdag 30 november wordt een knaller van formaat. En meteen ook één van de warmste
winterdagen ooit in ons dorp. Want dan wordt er gelopen én gegeten voor twee verschillende,
goede doelen! Ambiance verzekerd!
#LOOP2861
In het kader van de Warmste Week (Studio Brussel, VRT) organiseren Waver Feest vzw en Wijzersterk
vzw van 17 tot 19 uur voor het eerst #loop2861, een sponsorloop die het midden houdt tussen een
urban trail en de Warmathon. De deelnemers ontdekken enkele Waverse trekpleisters en hoe meer
rondjes van 2861 meter men loopt, hoe meer er naar de vzw Wijzersterk gaat. Langs de kant van de
omloop zorgt Waver Feest voor de nodige sfeer met musici, goochelaars, DJ’s, cheerleaders, …
Meer info lees je op de Facebookpagina van Waver Feest: https://www.facebook.com/waverfeest/
WAVO SPAGHETTIDAG
Van 16u30 uur tot 21 uur organiseren WAVO en de WAVO Ouderraad hun jaarlijkse spaghettidag, in
de Leemstraat. Dit jaar met zelfgemaakte, verse spaghettisaus! De ideale maaltijd voor topsporters!
En doorlopend serveert men in de bodega geestrijke en minder geestrijke dranken, inbegrepen een
speciaal voor de gelegenheid samengestelde Rode Neuzencocktail. De opbrengst gaat integraal naar
drie nieuwe projecten binnen WAVO, één project per vestiging.
Meer info lees je op de site van WAVO, meer bepaald onder ‘Nieuws’ en http://wavo.be/drie-wavoprojecten-onder-de-vlag-van-rode-neuzendag/
Inschrijvingen voor de Spaghettidag starten na de herfstvakantie!

Nieuws uit de ouderraad
Elke eerste maandag van de maand vergaderen we met onze WAVO
Ouderraad, telkens om 20u30 op onze vaste stek; de cafetaria van
Huyze De Pauw in de Leemstraat.
De eerstvolgende keer is dus op maandag 4 november om 20u30.
Iedereen is van harte welkom!

Leerlingenraad
Alle leerlingen van Vinkenhof mochten zich ook dit
schooljaar kandidaat stellen om lid te worden van de
leerlingenraad om “WAVO nog beter te laten
voelen”. Dit kon door een mannetje op een originele
manier te versieren. Uitzonderlijk veel leerlingen
bleken bereid om dit engagement aan te gaan en
stelden zich op een creatieve manier kandidaat. Het
was dan ook geen makkelijke opdracht om uit al die
knappe inzendingen 2 kandidaten per klas te
kiezen. Na lang wikken en wegen kwamen de meesters
en juffen van Vinkenhof tot een beslissing en mochten
18 leerlingen zich lid van de leerlingenraad
noemen. Om dit te vieren werd op vrijdag 11 oktober
met succes de eerste officiële vergadering afgewerkt,
met als afsluiter een groepsfoto met gek attribuut! Er
stond onmiddellijk een hele waslijst aan
agendapunten op programma vb. rode neuzendag,
fluo-actie, speelkoffers enz. Wordt ongetwijfeld
vervolgd!

Doorgang Huyze De Pauw (HDP)
Enkele jaren geleden al liet de directie van HDP het toe dat ouders en kinderen via hun domein naar Wavo
konden gaan of fietsen. Zo creëren we een veilige doorgaan waarbij we het drukke verkeer in het dorp
kunnen vermijden. Heel knap, een mooi staaltje van goed “nabuurschap”!
Nu stellen we vast dat sommigen de “buitenweg” in het domein gebruiken zodat er mogelijk een conflict
ontstaat met auto’s die naar de privé-parking van HDP rijden. Beter is om de centrale weg te gebruiken die
vlak voor Wavo uitkomt. Willen jullie deze afspraak met respect voor het domein en de bewoners naleven
a.u.b.?

Vooruitblik
Maandag 4 november: start na de herfstvakantie
Maandag 11 november: Wapenstilstand – verlofdag
Vrijdag 29 november: Rode Neuzen Dag
Zaterdag 30 november: spaghettidag in de Leemstraat
Maandag 2 december: plaatselijke verlofdag
Vrijdag 6 december:
sinterklaasfeest
Vrijdag 20 december: kerstrapport in de lagere school
laatste schooldag van het 1ste trimester

