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Infrastructuur
Tijdens de zomervakantie zal er hard gewerkt worden in onze
drie vestigingsplaatsen!
In de kleuterschool wordt de vloer van het theaterzaaltje
gerenoveerd en voorzien van een goede drainage.
In de Leemstraat worden de traphallen gecompartimenteerd
(rookevacuatie) en wordt de lichtstraat in de turnzaal
vervangen.
In Vinkenhof starten de grote renovatiewerken, te beginnen
met het dak van het hoofdgebouw. Later volgen nog het dak
van de refter, de binneninrichting van refter en keuken, de
renovatie van het sanitair blok en de heraanleg van de
speelplaats.

Aanpassingen schoolreglement
Elk jaar zijn er wijzigingen in de reglementering. De nieuwe versie van het reglement staat op onze website,
samen met een infobrochure over de regelgeving. Een papieren versie kunt u op het secretariaat bekomen.

Verdeling klasgroepen
Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke aanpassingen! De
klasgroepen zullen niet herverdeeld worden, de kinderen
hebben mekaar lang moeten missen, we geven ze volgend jaar
nog een jaartje de kans om samen te zijn.
Op maandag 29 juni zullen de kinderen kunnen kennismaking
met hun nieuwe leerkracht.
Op donderdag 27 augustus 2020 kunnen jullie, samen met de
kinderen, nog eens een kijkje komen nemen in de klas:
kleuterschool: van 15.30 u tot 17.30 u
lagere school: van 15.30 u tot 18 u

Rapporten lagere school
De leerjaren 1,2 en 6 hebben ondertussen al enkele weken “klasonderwijs” achter de rug. Er werden
enkele testjes afgenomen om een kijk te krijgen op het behaalde niveau, vooral voor taal en rekenen.
Die resultaten zullen op een “klassiek” rapport worden weergegeven. Het is geen “eindrapport”,
eerder een weergave van de huidige stand van zaken.
De leerjaren 3,4 en 5 krijgen een alternatief rapport mee. Hier werden weinig of geen testen
afgenomen, er staan geen punten op dit rapport.

Afscheid 3de kleuterklas en 6de leerjaar
Rituelen zijn belangrijk en moeten de nodige aandacht krijgen. We zullen deze overgangen dan ook
goed uitwerken met de kinderen. We mogen geen receptie organiseren voor de ouders, maar we
zorgen ervoor dat zij via een filmpje kunnen meegenieten van de ceremonie. Ouders worden via een
strikte timing uitgenodigd om het getuigschrift in ontvangst te nemen. De leerkrachten van het 6de
bezorgen een mail met concrete afspraken.

Openklasavonden
U bent welkom in de klas van jullie zoon/dochter waar de
leerkracht 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 (onder
voorbehoud).
Noteer alvast deze data:
Kleuterschool: donderdag 27 augustus om 19 u.
Lagere school: woensdag 9 september
(Leemstraat om 19 u, Vinkenhof om 20.30 u.)

Laatste schooldag en opvang
Dinsdag 30 juni sluiten we het schooljaar af om 12 u. Er is in de namiddag opvang voorzien in het
Boshuis, u moet hiervoor op voorhand inschrijven!

Afscheid juf Bernadette
Juf Bernadette sluit na 37 jaren in WAVO haar klasdeur op dinsdag 30 juni. In naam van heel ons
team willen we haar bedanken voor al die fijne jaren en we wensen haar nog vele mooie en gezonde
pensioenjaren!

Laatste factuur
Volgende week komt de laatste factuur mee. Er wordt rekening gehouden met de coronaperiode wat
betreft de aanrekening van het reftergeld en de maximumfactuur.

Vooruitblik
- dinsdag 30 juni: laatste schooldag tot 12 u.
- donderdag 27 augustus: opendeur en kennismaking met de
nieuwe klas en leerkracht.
- woensdag 1 september: start nieuw schooljaar
- woensdag 9 september: openklasavond lagere school

Bedankt voor de constructieve samenwerking tijdens de moeilijke
coronaperiode!
Wavo wenst iedereen een zalige zomervakantie!

