Nieuwsbrief WAVO - jaargang 17 – november 2019

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

Rode Neuzen Dag op 29 november 2019
Onze kinderen hebben in elke vestiging geknutseld voor Rode Neuzendag.
Er werden mooie sleutelhangers gemaakt met het logo van onze school,
verrijkt met zelfgemaakte tekeningen.
Vrijdag 29 november kwamen alle kinderen in tinten van rood! In de
kleuterschool konden de kleuters genieten van een mooi poppenspel en in
de lagere school werd een filmnamiddag georganiseerd. Tijdens de pauze
kreeg iedereen een kleine versnapering. Iedereen werd uitgenodigd om
een vrije bijdrage mee te brengen. De opbrengst gaat samen met de
opbrengst van de spaghettidag naar de uitwerking van onze 3 projecten
i.f.v. het welzijn van onze kinderen. Nog eens kort samengevat… In de
kleuterschool wordt in januari een “apenparcours” aangelegd in de
jungletuin. In de Leemstraat installeerden we een “herstelplaat” aan de
muur en de speelplaats wordt nog een beetje aangevuld met bijkomende
spelmogelijkheden. En in Vinkenhof gaan we het oud-kapoenenlokaal
herinrichten; het wordt een crealokaal en een “stille ruimte”. De opbrengst
is op dit moment nog niet gekend, in de nieuwsbrief van december zullen
we meer weten!

Spaghettidag zaterdag 30 november 2019
Met iets meer dan 600 eters en vele helpende handen werd het een topeditie. Een dikke pluim voor onze ouderraad en vooral voor de werkgroep
die de heerlijke saus maakte. Volgend jaar herhalen we dit succes, maar
dan een weekje vroeger: 21 november 2020 – save the date!

Zaterdag 21 maart 2020: mysterie in WAVO…
Terwijl we nagenieten van een succesvolle en gezellige WAVO Spaghettidag, blikken we een eerste
maal vooruit op ons volgend, gloednieuw evenement. Op zaterdag 21 maart vieren we de start van
de lente met een wandel- en zoektocht. Tijdens een spannende en uitdagende tocht, ontdekt jong
en oud de Geronimo Stilton en Sherlock Holmes in zichzelf. Al wandelend door ‘Torekenswaver’,
ontrafelen we ‘het mysterie in WAVO’. Afsluiten doen we met een gezellig natje en droogje op
Vinkenhof. Stip alvast zaterdag 21 maart in je agenda aan en hou de website en onze Facebookpagina
in het oog voor meer nieuws, de komende weken…

Ouderwandeling in de kleuterschool
Op woensdagvoormiddag 22 april 2020 zijn alle ouders welkom in onze kleuterschool om samen met juffen
en kinderen een leuke wandeling te maken. Noteer alvast de datum, concrete afspraken volgen later!

Wavo ouderraad luistert naar jullie feedback!
Vorig schooljaar organiseerde WAVO een enquête bij alle ouders. We peilden naar de sterktes en
zwaktes binnen onze school en ook onze ouderraad kwam daarbij aan bod. We vroegen ondermeer
of jullie onze ouderraadleden voldoende kennen (in geval dat je ons wil aanspreken of iets wil
aankaarten) en of jullie goed op de hoogte zijn van onze werking. Werk aan de winkel, zo bleek uit
jullie respons.
We gingen aan de slag en staken een tandje bij. Sinds de start van dit nieuw schooljaar:
• Leest u ons kersvers nieuws elke maand in de WAVO Nieuwsbrief;
• Communiceren we vaker via de WAVO-website en via onze Facebookpagina;
• Somden we al onze ouderraadleden op, op de website van WAVO;
• Plaatsen we de verslagen van onze maandelijkse vergaderingen op www.wavo.be;
• Blijven we herhalen dat iedereen van harte welkom is op onze maandelijkse vergaderingen,
elke eerste maandag van de maand, in de cafetaria van Huyze De Pauw, vanaf 20u30.
Hebben jullie nog andere suggesties of opmerkingen? Mail ons op ouderraad@wavo.be, stuur ons
een berichtje via onze Facebookpagina of spreek één van onze leden aan. We zijn er voor alle
leerlingen en ouders!

Infrastructuur
Op zaterdag 16 november hebben we met enkele teamleden de zolder van de Vinkenhofschool
leeggeruimd. Dat was een hele onderneming, de zolder is gedurende 50 jaar een
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“containerpark” geweest. Ongeveer 80 m3 afval werd in drie containers afgevoerd. De zolder is
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