Nieuwsbrief WAVO – december 2021
Rapporten en oudercontacten lagere school
In de meeste klassen werden de toetsen nog afgenomen, in sommige klassen volgen er nog toetsen
na de kerstvakantie. De rapporten worden uitzonderlijk NA de kerstvakantie meegegeven, op vrijdag
17 januari. Enkele ouders worden uitgenodigd voor een digitaal oudercontact.

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

Corona
We bleven deze keer niet gespaard van besmettingshaarden, we
moesten in de lagere school 6 klassen sluiten wegens twee of meer
besmette leerlingen in de klasgroep. Andere klassen bleven open
maar er waren dan regelmatig leerlingen afwezig wegens
quarantaine of ziekte. Het was niet altijd evident voor onze
leerkrachten om dit efficiënt te organiseren. Maar evengoed was het
voor jullie een lastige tijd met onverwachte sluitingen van een klas,
met quarantaines e.d.
Samen geraken we er door, heel veel dank voor jullie loyale
medewerking en begrip!

Inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023
Net zoals vorig jaar zullen de inschrijvingen digitaal verlopen. Wie een
broer of zus van een WAVO-leerling wilt inschrijven, krijgt voorrang.
Deze voorrangsperiode loopt van maandag 7 februari tot en met 18
februari. Je kunt het inschrijvingsformulier terugvinden op de website
van onze school (www.wavo.be).
Aanmeldingen voor alle andere leerlingen gebeuren via het digitaal
systeem www. kiesjeschool.be. Dit kan tussen 7 maart en 1 april. Er
wordt een folder met concrete uitleg verstuurd naar alle ouders die
een kind van het geboortejaar 2020 hebben.

Infrastructuur Vinkenhof
Het sanitair blok is ondertussen helemaal gerenoveerd: nieuw dak, vloer, isolatie en wandbekleding,
verlichting, verluchting, verwarming, wastafels, hangtoiletten met nieuwe toilethokjes.
Het dak van het voormalig “kapoenenlokaal” werd vervangen en geïsoleerd. Onze ouderraad kan nu
aan de slag voor de binneninrichting; we maken er een gezellig, multifunctioneel lokaal van!
Tijdens de krokusvakantie start de heraanleg van de speelplaats en worden er betonnen
zitelementen rond het perk van de kastanjebomen geplaatst. De werken zullen enkele weken in
beslag nemen, we hopen tegen de paasvakantie klaar te geraken!

Opvang tijdens vakantie
In de week van 20 tot 24 december organiseert onze school NOODopvang. Deze opvang gaat door in
de Leemstraat, onze leerkrachten zullen in een beurtrolsysteem voor opvang zorgen. Deze opvang is
gratis.
De voor- en naschoolse opvang wordt door de gemeente georganiseerd in het Boshuis (te betalen
volgens de geldende tarieven). De kinderen worden door de begeleiders van het Boshuis naar de
Leemstraat gebracht tegen 8 u en ze halen de kinderen om 16.00 u op. Op woensdagnamiddag en
op vrijdagnamiddag is er geen opvang in de Leemstraat, wél in het Boshuis.
Tijdens de kerstvakantie wordt er opvang voorzien in het Boshuis, jullie moeten hiervoor op
voorhand inschrijven.

Vooruitblik
- Vrijdag 17 december: laatste (volledige!) schooldag van het 1ste trimester
- Maandag 20 december: start van de vervroegde kerstvakantie.
- Maandag 10 januari: start van het 2de trimester
- Maandag 31 januari: pedagogische studiedag = verlof voor de kinderen

WAVO wenst jullie fijne feestdagen, een ontspannende vakantie en
een hoopvol Nieuwjaar!

