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Infrastructuur
Tijdens de zomervakantie zal er nog hard gewerkt worden in
Vinkenhof. In de refter wordt een nieuwe keuken geplaatst
en in augustus worden de nieuwe tafels en stoelen geleverd.
Als alles volgens de planning verloopt, kunnen we in
september starten in onze volledig vernieuwde refter.
Vanaf 1 juli begint ook de renovatie aan het sanitair blok. Het
wordt volledig “gestript” en vernieuwd. Deze werken zullen
mogelijk niet klaar geraken tegen 1 september. Een mobiele
toiletcontainer zal dan tijdelijk een oplossing bieden.

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

Verdeling klasgroepen
De klasgroepen worden zoals vanouds opnieuw gemixt.
Op dinsdag 29 juni zullen de kinderen kunnen kennismaken met
hun nieuwe leerkracht en hun nieuwe klassamenstelling.
Op maandag 30 augustus 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 16 u tot 18 u

Afscheid 3de kleuterklas en 6de leerjaar
We nemen afscheid van onze kleuters op vrijdag 25 mei, om 15.30 u. Ouders kunnen het afscheid
bijwonen volgens de geldende richtlijnen.
Later op de avond zwaaien we de zesdeklassers uit in Vinkenhof. Klasbubbel 6A om 18.30 u, 6B om
19.45 u, 6C om 21 u.
Alvast een dikke proficiat aan alle afzwaaiers, we klinken op een mooie toekomst!

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: woensdag 1 september
Lagere school: woensdag 8 september
Timing en details volgen later.

Laatste schooldag en opvang
Sommige scholen sluiten reeds dinsdag, wij sluiten de deur woensdagmiddag. Er is in de namiddag
opvang voorzien in het Boshuis, u moet hiervoor op voorhand inschrijven!

Afscheid juf Magda en juf Marleen
Voor juf Magda (1B) en juf Marleen (3A) is het woensdag de laatste schooldag. Zij sluiten een
loopbaan van meer dan 40 jaren af in WAVO. Een hele dikke proficiat voor al die mooie jaren, voor
de vele en goede zorgen voor de honderden kinderen die hen passeerden, voor de fijne
samenwerking in ons team; we zullen ze missen!
Juf Jolien treedt in de voetsporen van juf Magda, meester Matthias in die van juf Marleen; we wensen
hen veel succes en werkvreugde met deze mooie uitdagingen.

Vooruitblik
- woensdag 30 juni: laatste schooldag tot 12 u.
- maandag 30 augustus: opendeur en kennismaking met de nieuwe
klas en leerkracht.
- woensdag 1 september: start nieuw schooljaar en openklasavond
in de kleuterschool
- woensdag 8 september: openklasavond lagere school
- enkele data om te noteren:
- zaterdag 20 november: spaghettidag in de Leemstraat
- zaterdag 26 maart: wandelzoektocht in Vinkenhof

Bedankt voor de fijne samenwerking tijdens dit moeilijk schooljaar.
Wavo wenst iedereen een zalige zomervakantie!

