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BKO-team Vinkenhof
Van links naar rechts:
Ingrid, Joyce, Gerda, Leen, Gwenny en Karine
Zij staan paraat om onze WAVO-kinderen op
een aangename en respectvolle manier op te
vangen na de schooldag. Elk kind heeft na
zo’n schooldag behoefte om even te ontladen,
te ontspannen, te bewegen, te sporten enz…
Dat is hen van harte gegund. Jammer genoeg
is het respect niet altijd wederzijds en
gedragen sommige kinderen zich zeer brutaal
en onbeleefd, zonder rekening te houden met
gemaakte afspraken. Willen jullie daar thuis eens over praten a.u.b.?
Zo werken we samen aan een warme en respectvolle school!
Ook in onze kleuterschool staan Tania en Monique paraat om de
kleuters op een speelse manier op te vangen na de schooldagen.

Goed gestart!
We zijn ondertussen bijna een maand ver in het nieuwe schooljaar.
In de lagere school mochten we 31 nieuwe leerlingen ontvangen, een record! Zij zijn ondertussen
stilaan gewend aan hun nieuwe omgeving, aan hun juf of meester, aan hun klasgenoten.

Veiligheid en verkeer
’t Lijkt nog volop zomer maar stilaan duiken we in de donkerste periode van het jaar. We moeten
niemand overtuigen van het (levens)belang van fluo, toch wordt het nog onvoldoende gedragen. Wie
nog geen hesje heeft kan er één bestellen bij de klasleerkracht; voor amper 3,5 euro ben je zichtbaar
met een hesje voorzien van ons schoollogo op de rugzijde.
BODUKAP komt op dinsdag 17 oktober de fietsen controleren in de Leemstraat en in Vinkenhof.
Kunnen jullie er voor zorgen dat de fietsen nog eens worden nagekeken? Het is een strenge controle!
In de wijk Kegelshoek, aan de achterzijde van het schoolgebouw in de Leemstraat, parkeren ouders
als ze hun kind(eren) komen ophalen. Soms staan ze in de weg, zodat bewoners niet van hun oprit
geraken. Willen jullie daar op letten?
Onze burgemeester doet een oproep naar meer “gemachtigde opzichters”; vrijwilligers die in de
schoolomgeving kinderen veilig helpen oversteken. Wie interesse heeft, geeft een seintje!

Studietoelagen
Kleuters en kinderen van de lagere school kunnen in aanmerking komen voor een studietoelage.
Wenst u meer uitleg of had u graag een aanvraagformulier? Spring gerust binnen op het secretariaat
in de Leemstraat! U kunt die formulieren ook laten invullen in het gemeentehuis.

Infrastructuur
In onze kleuterschool werd hard gewerkt tijdens de vakantie (zie Wavokrantje). En het is nog niet
gedaan! Vanaf de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie wordt het dak aan de voorzijde
gerenoveerd. Er komt een nieuwe dakbedekking (incl. isolatie) op en de dakranden worden
vernieuwd. In de loop van het schooljaar worden tijdens de vakantieperiodes de klaslokalen en
gangen geschilderd. We hopen tegen de start van het nieuwe schooljaar met alle kluswerken rond te
zijn!
In de Leemstraat hebben we de speelplaats opgefrist met 3 podiumelementen in de schaduwzone.

Enkele data
Donderdag 5 oktober: “dag van de leerkracht”
Vrijdag 6 oktober: plaatselijke verlofdag, samen met SUI
Dinsdag 17 oktober: fietscontrole in de Leemstraat en in Vinkenhof door Bodukap
Maandag 23 oktober: oudercontact in de kleuterschool voor
1KA – 1KB – 1KC – 2KA – 2KB – 3KA – 3KB - 3KC
Woensdag 18 oktober: kennismaking met instappende kleuters (na herfstvakantie)
Oudercontact in de lagere school
Donderdag 26 oktober: oudercontact in de kleuterschool voor
1KB – 1KD - 2KA – 2KB – 3KC
Maandag 30 oktober: start van de herfstvakantie

