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Veiligheid in de schoolomgeving
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Ouders melden ons dat de veiligheid op het kruispunt Wavervelden – Waverlei ver te zoeken is. Heel
veel mensen steken de Wavervelden over (op weg naar parking Bruultjeshoek) zonder kijken. Hier
geldt voorrang voor Wavervelden, opgepast dus!

Infrastructuur
Kleuterschool

Onze kleuters kunnen volop genieten van onze nieuwe
“jungletuin”. Dit parcours werd aangelegd met de opbrengst van
Rode Neuzendag.
Het afdak werd zwaar beschadigd door de storm, we proberen dit
zo snel als mogelijk te herstellen.

Leemstraat

Tijdens de paasvakantie wordt de scheidingsmuur op de
speelplaats volledig gerenoveerd. De oude tegels en “littekens”
worden weggewerkt en er komt een nieuwe afwerkingslaag op.

Vinkenhof

Na de krokusvakantie worden de houten picknicktafels vervangen
door nieuwe tafels, gemaakt van gerecycleerd en duurzaam
materiaal.
Het dossier voor de renovatie van de daken en een deel van het
buitenschrijnwerk is toegewezen aan een aannemer uit Lier. De
werken starten vermoedelijk eind juni.

Kleuterschool
Het afdak in onze kleuterschool is zwaar beschadigd door de storm. Het kan niet meteen worden
hersteld (verzekering). Willen jullie bij regenweer jullie kleuters voorzien van regenkledij en
waterdicht schoeisel… zo kunnen we toch even buiten spelen!
De juffen vragen om geen “vriendenboekjes” meer mee te geven.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021
Vanaf 2 maart kunnen nieuwe leerlingen voor het volgend schooljaar worden aangemeld via
www.kiesjeschool.be. Dit kan zowel voor nieuwe instappers van het geboortejaar 2018 als voor
kinderen die van school willen veranderen. Inschrijven kan pas in de maand mei met een digitaal
ticket. Contacteer ons secretariaat als je hierover meer uitleg wenst!

Nieuws uit de ouderraad

Mysterie In Wavo – zaterdag 21 maart 2020 – 16 – 19 uur

Zaterdag 21 maart, tussen 16 en 19 uur, is het verzamelen geblazen voor alle Sherlocks, Hercule’s en
Geronimo’s! We hopen dat onze topspeurneuzen, jong én oud, het mysterie in WAVO kunnen
oplossen! Want we zijn ten einde raad…
Tijdens een wandel- en zoektocht sturen we jullie op pad, op zoek naar tips en aanwijzingen, want…
meester Paul is verdwenen… Er zou sprake zijn van een ontvoering…
Blokkeer alvast zaterdag 21 maart tussen 16 uur en 19 uur in jullie agenda en hou de website, de
Facebookpagina van de ouderraad en ook de boekentas van jullie WAVO-leerling goed in ’t oog!
Inschrijvingen starten na de krokusvakantie.
Klik alvast op ‘Gaat’ op onze Facebookevenementpagina en mis geen enkele update!
Typ in het zoekvakje op Facebook 'Mysterie in Wavo’ in of surf rechtstreeks naar deze link:
https://www.facebook.com/events/2302949539964817/
Tot snel, detectives!

Vooruitblik
- zaterdag 22 februari: start krokusvakantie
- maandag 2 maart: de 5des vertrekken voor een weekje op talentklassen naar Oostmalle
- woensdag 11 maart: pedagogische studiedag – verlofdag voor de leerlingen
- maandag 16 maart en dinsdag 17 maart: oudercontacten in de kleuterschool –
beurtlijsten zullen in de inkomhal worden opgehangen
- zaterdag 21 maart: speurtocht georganiseerd door onze ouderraad
- vrijdag 3 april: wandeling voor het Zuiden - vastenvoettocht met heel de school
- zaterdag 4 april: begin van de paasvakantie
- op 22 april worden alle ouders van kleuters uitgenodigd voor een wandeling en een
babbeltje, meer info volgt later maar noteer alvast de datum!

Wavo wenst jullie een ontspannende…

