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Inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022
Vanaf 1 maart (tot 26 maart) kunnen nieuwe leerlingen voor het volgend schooljaar worden
aangemeld via www.kiesjeschool.be. Dit kan zowel voor nieuwe instappers van het geboortejaar
2019 als voor kinderen die van school willen veranderen. Inschrijven kan pas in de maand mei met
een digitaal ticket. Rondleidingen en infomomenten zijn momenteel niet toegelaten wegens
Coronamaatregelen. Contacteer ons secretariaat als je hierover meer uitleg wenst!

Infrastructuur
In Vinkenhof zijn de daken ondertussen afgewerkt! We kunnen nu beginnen aan de binneninrichting
van de refter en de keuken. Woensdag 10 februari start een aannemer met de plaatsing van de
verluchting en verwarming. Tijdens de maand maart wordt Gyproc geplaatst en worden de deuren
van het hoofdgebouw, de refter en van het sanitair blok vervangen.

Activiteiten ouderraad-school
In samenspraak met de ouderraad werd beslist om het schoolfeest
van 12 juni te vervangen door een interactieve wandeling. Vorig
schooljaar werd deze wandeling ook al aangekondigd en werd het
scenario al volledig uitgewerkt. Dat kon toen niet doorgaan; we
hopen dat op 12 juni wél te kunnen!
Onze spaghettidag van november moesten we ook al uitstellen. En
uitstel wordt jammer genoeg afstel, we mogen zelf geen saus maken
en als we die bij een traiteur moeten bestellen wordt de winstmarge
te krap. Hopelijk kunnen we in het najaar opnieuw gezellig
samenkomen in de parochiezaal, zoals het hoort!

Buitenschoolse kinderopvang
We proberen in onze school de coronamaatregelen goed toe te passen maar in de BKO is het
onmogelijk om de “klasbubbels” te respecteren. De kinderen worden, indien het weer het toelaat,
buiten opgevangen. Mondmaskers zijn verplicht voor alle kinderen van het 5de en 6de leerjaar indien
er een quarantaine of besmetting is, de anderen mogen het natuurlijk ook dragen maar ze zijn het
niet verplicht. Het zou goed zijn om het aantal op te vangen kinderen te beperken tot het strikt
noodzakelijke, willen jullie daar mee voor zorgen? Bedankt voor het begrip.

Fluo-actie
Het einde van de donkere (en natte!) periode is eindelijk in
zicht! De fluo-actie werd heel goed opgevolgd, dat komt
zeker ten goede van de veiligheid van onze fietsers en
voetgangers. Bedankt ouders om dit mee te ondersteunen!

Vooruitblik
- maandag 15 februari: start krokusvakantie
- maandag 1 maart: start van de aanmeldingsperiode voor inschrijvingen voor het schooljaar
2021-2022 (tot 26 maart)
- woensdag 17 maart: pedagogische studiedag
- maandag 5 april: start paasvakantie

Corona - afwezigheden
We hebben de krokusvakantie gehaald zonder brokken en drastische ingrepen. Men moet een
beetje geluk hebben, maar mogelijk is dit toch het resultaat van onze gezamenlijke inspanningen
om het veilig te houden. Heel erg bedankt beste ouders om onze afspraken zo goed op te volgen!
Hopelijk kunnen we na de krokusvakantie stilaan versoepelen en uitkijken naar de lente en de
nieuwe mogelijkheden (zeeklassen, boerderijklassen, talentklassen,…???)! We duimen!

Wavo wenst jullie een ontspannende krokusvakantie!

