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Rapporten en oudercontacten
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Op vrijdag 18 december krijgen de leerlingen van de lagere school een “kerstrapport” waarop de
resultaten van de syntheseproeven staan. Na de kerstvakantie worden sommige ouders uitgenodigd
voor een oudercontact (waarschijnlijk online, de leerkracht brengt je op de hoogte).

Corona en andere ziektes
We hebben de afgelopen periode vastgesteld dat er opvallend
weinig zieke kinderen waren. Mogelijk is dit het gevolg van
verhoogde hygiëne en ventilatie in de klaslokalen. Ook onze
leerkrachten bleven grotendeels gespaard van ziekte. Een dikke
dankjewel voor jullie inspanningen om de afspraken te respecteren
en er mee voor te zorgen dat alles zo veilig en gezond mogelijk
geregeld werd. Hopelijk brengt de kerstvakantie een rustperiode en
dalen de besmettingscijfers zodat we met een verhoogde
weerbaarheid tot aan de krokusvakantie geraken.
“Hou het veilig, hou vol, alles komt weer goed!” aldus Martine
Tanghe!

Inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022
Net zoals vorig jaar zullen de inschrijvingen digitaal verlopen, behalve
voor broers en zussen van Wavo-kinderen. Wie een broer of zus van
een WAVO-leerling wilt inschrijven, krijgt voorrang. Deze
voorrangsperiode loopt van maandag 11 januari tot en met 22 januari.
Je kunt dan een inschrijvingsformulier aanvragen via het secretariaat,
het ingevuld en ondertekend exemplaar mag in de bus van Leemstraat
20 worden gedeponeerd.
Inschrijvingen voor alle andere leerlingen gebeuren via het digitaal
systeem www. kiesjeschool.be. Dit kan tussen 1 en 26 maart 2021. Er
wordt een folder met concrete uitleg verstuurd naar alle ouders die
een kind van het geboortejaar 2019 hebben.

Typelessen in Vinkenhof
Tijdens de maand februari komt een lesgever van
“Hanver” typelessen organiseren in het klaslokaal van
meester Stijn (4C – nieuwbouw). Er werd een apart mailtje
rondgestuurd met concrete informatie. Wie wil inschrijven
doet dat best zo snel mogelijk!

Kinderen brengen en ophalen in Vinkenhof
Mogen we nogmaals vragen, omwille van de veiligheid voor de kinderen, om te parkeren op de ruime
kiezelparking en NIET op de parkeerplaatsen recht voor de poort. Dit is echt zeer gevaarlijk voor
kinderen die te voet naar de kiezelparking gaan!
Als je je kind komt ophalen, kom dan tot op de speelplaats zodat we een overzicht kunnen behouden
over de nog op te halen kinderen. Volg het eenrichtingsverkeer rond het bomenperk en blijf niet
treuzelen op de speelplaats. Dank voor het begrip!

Nieuw bestuur Wavo-ouderraad verkozen
Van 7 tot 9 november organiseerde onze Wavo ouderraad een digitale verkiezing voor een nieuwe
bestuursploeg voor de periode 2020-2023.
Voor de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris bood zich telkens slechts één
kandidaat aan. Via een link kon elk ouderraadlid anoniem stemmen, pro of contra de kandidaten.
Met een overgrote meerderheid werden volgende drie dames verkozen voor de komende drie jaar:
•
•
•

Voorzitter: Inez Van Ingelghem
Penningmeester: Marjolein Hendrickx
Secretaris: Annick Van Hulle

We wensen hen veel succes!
WAVO Ouderraad-team

Infrastructuur
In de kleuterschool werd tijdens de herfstvakantie een nieuw afdak geplaatst en in de Leemstraat
werd de lichtstraat van de turnzaal vervangen.
In Vinkenhof lopen de dakwerken een beetje vertraging op. Eind januari hoopt de aannemer klaar te
geraken. Daarna worden er nieuwe deuren geplaatst in het hoofdgebouw, in het reftergebouw en in
het sanitair blok. De renovatie van de voorgevel van het sanitair blok zal hopelijk tijdens de
krokusvakantie kunnen doorgaan. Daarna volgt de binneninrichting van de refter en de keuken.

Vooruitblik
Minister Weyts heeft beslist om de basisscholen in het tweede trimester te laten opstarten zoals ze
nu bezig zijn; alle klassen komen volledige dagen naar school in code oranje. Dit blijft al zeker zo tot
aan de evaluatie van 15 januari 2021. We houden jullie uiteraard op de hoogte!

- Vrijdag 18 december: laatste (volledige!) schooldag van het 1ste trimester
- Maandag 4 januari: start van het 2de trimester
- Maandag 11 januari: start voorrangsperiode inschrijvingen broers en zussen (einde 22 januari)
- vrijdag 29 januari: plaatselijke verlofdag, samen met SUI

WAVO wenst jullie een veilige Kerstmis en een hoopvol Nieuwjaar!

