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Infrastructuur
In Vinkenhof zijn we volop bezig met de
vernieuwing van de daken. Het dak van het
hoofdgebouw zal na de herfstvakantie grotendeels
klaar zijn. Dan is het dak van de refter aan de beurt.
De geluidsoverlast zal dan heel beperkt zijn, de
kraan komt aan de voorkant te staan zodat de
speelplaats terug bijna volledig kan worden
gebruikt.
Het asfaltweggetje naast de school is in zeer
slechte staat, het zal binnenkort door de
gemeentedienst worden hersteld.
In de kleuterschool is een deel van de kelder (toneelzaaltje) gerenoveerd. De problemen met
het grondwater zijn verholpen en alles is opnieuw netjes geschilderd. De juffen maakten van
deze gelegenheid gebruik om alles op te ruimen en nieuwe rekken te installeren.
Het resultaat mag er zijn! De kleuters kunnen opnieuw onbezorgd genieten van het prachtig
poppenspel en de toneeltjes van onze juffen.
Het afdak hadden we al veel eerder willen herstellen, maar het liep vertraging op omwille van
de procedure (subsidies, verzekering,…). Tijdens de herfstvakantie gaat de schrijnwerker aan
de slag zodat onze kleuters de winterperiode kunnen ingaan met een afdak boven hun hoofd!
In de Leemstraat wordt de lichtkoepel van de turnzaal vervangen tijdens de herfstvakantie. In
de gangen van het hoofdgebouw worden branddeuren geplaatst, het sluitstuk van het dossier
“compartimentering”.

Oudercontacten in de kleuterschool
Onze juffen willen jullie graag uitnodigen voor een eerste oudercontact tijdens de week van
16-20 november.
Omwille van “code oranje” zullen we deze oudercontacten telefonisch laten verlopen. De
juffen bellen jullie op, de timing wordt vooraf doorgemaild.

Personeelswissel
Na 17 jaren van trouwe dienst gaat Willy Mortelmans met pensioen. Hij was onze ICTcoördinator en stond steeds klaar om ons uit de nood te helpen. Ook met andere “hand- en
spandiensten” hielp hij WAVO waar het kon. Een dikke dankjewel voor alles!
Bart Vervloet volgt hem op; we wensen Bart een goede start en veel werkvreugde in WAVO!

Nieuws uit de schoolraad van 8/10/2020
Op deze schoolraad bedanken we juf Bernadette graag voor haar jarenlange engagement en
enthousiasme op school!
De ouderraad is bezig met een herschikking van hun bestuur. Na de afgelopen coronagolf
kwam de ouderraad terug voor een eerste maal samen. Er kwamen enkele reacties op de
corona-maatregelen. In een eerste periode merkten ouders uiteenlopende
boodschappen/reacties van leerkrachten. Dit loopt nu terug gestroomlijnd. Natuurlijk was de
school niet voorbereid, en moest er ook rekening worden gehouden met de wisselende
richtlijnen vanuit de overheid. De beslissing om klassamenstelling van vorig schooljaar zoveel
mogelijk te behouden (en dus niet te ‘mixen’) werden door de meeste ouders positief ervaren.
Ook de communicatie van school naar ouders werd gewaardeerd evenals het ‘circulatieplan’
om de leerlingen op te halen. Dat zorgt ervoor dat de klasleerkracht elke dag zichtbaar en
aanspreekbaar is. Het schoolteam gaf aan dat digitaal contact met ouders en leerlingen extra
mogelijkheden geeft. Zoals bijv. het kunnen aanbieden van digitaal oudercontact, of om zieke
leerlingen te kunnen blijven betrekken. Tot nu toe waren er geen positieve Covid
besmettingen bij leerlingen of leerkrachten. Ondertussen is er ook een goed werkend plan in
samenwerking met de CLB-artsen, dat zo nodig zal ingezet worden. Bij positieve
besmettingen, zal er steeds in detail gekeken worden wat er nodig is, en zal de gewone
werking van de school steeds maximaal behouden blijven. Op korte termijn zijn grote
activiteiten beperkt of omgevormd. Boerderijklassen, zeeklassen, talentklassen staan gepland
voor het voorjaar en we duimen dat ze terug kunnen doorgaan.
Bij de schoolorganisatie wordt rekening gehouden met het kleiner aantal kleuters in de
gemeente, en er is zo ook een daling in het aantal kleuters in WAVO.
De infrastructuurwerken hebben weinig vertraging opgelopen door corona, maar de grote
werken (dak, refter, sanitair, speelplaats) in de Vinkenhofschool zorgen onvermijdelijk voor
hinder en geluidsoverlast. Pluspunt: vanaf einde 2021 zijn alle vestigingen op vlak van
infrastructuur onder handen genomen en zijn er geen zeer grote werken meer te voorzien in
de eerstkomende jaren.
Gie Lambeir, voorzitter.

Corona
De aanpassingen aan code oranje werden al doorgemaild in een vorige mail. Ondertussen
zijn er nog enkele nieuwe meldingen:
• De herfstvakantie wordt verlengd tot en met woensdag 11 november

•
•

•

De zwembaden sluiten, dus er zullen voorlopig geen zwemlessen doorgaan. We
zorgen er wél voor dat elke klas 2 lesuren bewegingsopvoeding krijgt.
Er zal noodopvang georganiseerd worden door de gemeente, ook op 9 en 10
november. De overheid vraagt om kinderen zoveel als mogelijk thuis op te vangen en
contacten met anderen te vermijden. De noodopvang is er enkel voor diegenen die
echt geen alternatief hebben… Meer uitleg in de brief van de gemeente die als bijlage
wordt meegestuurd.
De spaghettidag van 21 november wordt uitgesteld. We vinden het in deze
omstandigheden niet opportuun om de voorbereidingen en het ophaalmoment veilig
te organiseren.

Wegeniswerken
De werken van het rioleringsproject Leemstraat, Lemenhoekstraat, IJzersteinlei en Kegelslei
vorderen volgens planning. Tijdens de aanleg van de riolering in Lemenhoekstraat vanaf 26
oktober, is er geen doorgang meer mogelijk (ook niet voor fietsers)
Meer informatie over de werken vindt u hier: https://www.sintkatelijnewaver.be/werkenleemstraat-lemenhoekstraat-ijzersteinlei-en-kegelslei.

Helm op – fluo top!
Meteen na de herfstvakantie starten met deze jaarlijks
terugkerende actie. We zullen regelmatig controle- en
aanmoedigingsacties ondernemen in de Leemstraat en in
Vinkenhof. Zorg dat je gezien wordt en zet een helm op!

Renovatie refter Vinkenhof
Na de dakrenovatie volgt de
binneninrichting van de refter.
De oude tafels en banken
geven we gratis weg! Er zijn
nog 5 tafels (220cm – 80 cm) en
3 banken (300 cm – 40 cm)
beschikbaar. Graag snel een
seintje als je iets kunt
gebruiken!

Vooruitblik
•
•
•
•

maandag 2 november: begin van de herfstvakantie.
Opgelet, verlenging van de herfstvakantie toe met woensdag 11 november
(Wapenstilstand)
woensdag 25 november: pedagogische studiedag - verlofdag voor de leerlingen
vrijdag 4 december: Sint op bezoek (onder voorbehoud)
maandag 21 december: start van de kerstvakantie

