Nieuwsbrief WAVO - jaargang 17 - september 2019

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

Goed gestart!
In onze kleuterschool startten we met 159
enthousiaste kleuters. Een lichte stijging tegenover
vorig schooljaar. De eerste lading instappertjes startte
bij juf Anneke. Na de herfstvakantie start de instapklas
die in de loop van het schooljaar aangroeit tot een
volwaardig klasgroepje.
Onze lagere school telt exact hetzelfde aantal als in
september vorig jaar, we zijn gestart met 374
leerlingen verspreid over 18 klassen (9 in de
Leemstraat, 9 in Vinkenhof). De maand september is
voorbijgevlogen, we hopen dat iedereen blij en
goedgezind gestart is!

Veiligheid en verkeer
Nog even en de donkere maanden komen er weer
aan! Zichtbaarheid en veiligheid komen op de eerste
plaats! Fluo en helm zijn een must, hesjes met het logo
van de school zijn te koop voor 3,5 euro. Een seintje
aan de leerkracht volstaat; doen!
De politie van BODUKAP komt onze fietsen
controleren in de lagere school op woensdag 16
oktober . Zorg dat de fietsen op en top in orde zijn, het
is een strenge controle! Meer info volgt nog.

iPads in de Leemstraat
Vorig schooljaar zijn we gestart met een nieuwe aanpak
rond ICT en media. We hebben onze verouderde PC-klas
niet meer heringericht, we kozen voor iPads in de klas. Elke
klas beschikt over een “digitale boekentas” waarin 5 iPads
en één iPad voor de leerkracht. Dit project wordt dit
schooljaar uitgebreid naar de Leemstraat. De 6 klassen van
het 2de en 3de leerjaar kunnen binnen enkele weken aan de
slag. Tijdens personeelsvergaderingen worden ervaringen
uitgewisseld. Op die manier proberen we ICT op een
zinvolle en haalbare manier te integreren in ons dagelijks
klasgebeuren. Volgend jaar volgen de klassen van het 1ste
leerjaar. Dit project wordt gesponsord door onze
ouderraad, waarvoor dank!

Nieuws uit de ouderraad
Pieter Verachtert geeft de fakkel van het voorzitterschap
door aan Peter Van Wiele. Annick Van Hulle wordt
secretaris in de plaats van Gert Verlinden en Inez Van
Ingelghem blijft penningmeester. In de schoolraad geven
Pieter Verachtert, Marian Gysbrechts en Lieve Bouchery
hun plaats af aan Sara Vannut, Karen Seeder en Peter Van
Wiele. We willen de afscheidnemenden en de
nieuwkomers bedanken voor hun engagement!
De ouderraad vergadert elke eerste maandag van de
maand in de cafetaria van Huyze De Pauw. Ze starten om
20.30 u, spring gerust eens binnen om kennis te maken
met deze groep en hun werking! Je kunt de ouderraad
contacteren via ouderraad@wavo.be

Rode Neuzen
We hebben onze school ingeschreven voor “Rode Neuzen
dag”. Met enkele boeiende acties verzamelen we geld
voor projecten die jongeren mentaal sterker maken. Heel
concreet zullen we in onze school in elke vestigingsplaats
iets uitwerken ten voordele van het welzijn van onze
kinderen, zowel op mentaal als op sociaal gebied. Meer
info volgt! De apotheosedag is voorzien op 29 november.

Vooruitblik
Zaterdag 5 oktober: dag van de leerkracht
Maandag 7 oktober: pedagogische studiedag – verlofdag voor de leerlingen
Woensdag 16 oktober: fietscontrole in Leemstraat en Vinkenhof
Donderdag 24 oktober: vergadering met de schoolraad
Maandag 28 oktober: start van de herfstvakantie

