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Onze kleuters treden op in Vinkenhof. Noteer de datum!!!
Goed gestart!
In onze kleuterschool startten we met 153 enthousiaste kleuters,
10 meer dan vorig jaar. De eerste lading instappertjes start bij juf
Melissa. Na de kerstvakantie starten we met een 2de instapklas,
begeleid door juf Lisa.
Onze lagere school start met 14 leerlingen minder dan in
september vorig jaar, we hebben nu 358 leerlingen verspreid over
18 klassen (9 in de Leemstraat, 9 in Vinkenhof).

Veiligheid en verkeer
Nog even en de donkere maanden komen er weer aan!
Zichtbaarheid en veiligheid komen op de eerste plaats! Fluo en
helm zijn een must, hesjes met het logo van de school zijn te koop
voor 3,5 euro. Een seintje aan de leerkracht volstaat; doen!
Onze werkgroep “verkeer” werkt een projectweek uit met de hele
school. De start wordt vlak voor de herfstvakantie gegeven, de
week na de herfstvakantie zijn er in alle klassen activiteiten
gepland waarbij we veiligheid en zichtbaarheid in het verkeer
centraal stellen. Meer uitleg volgt via de klasleerkracht.

Oudercontacten
In de week van 18 oktober organiseren we in de lagere school oudercontacten, deels
“live”, deels digitaal, aan u de keuze. Concrete info volgt via de klasleerkracht!

Infrastructuur
In Vinkenhof zijn de dakwerken ondertussen helemaal afgerond, inclusief het dak van het
vroeger “kapoenenlokaal”. Dat lokaal wordt met de hulp én de financiële steun van de
ouderraad omgevormd tot een stemmig multifunctioneel lokaal (bezinning, rustplek,
crearuimte,…). De renovatie van het sanitair blok loopt vertraging op. Het dak moet helemaal
worden vervangen, dat was niet voorzien. Ondertussen behelpen we ons met een mobiele WCcontainer. Tijdens de 2de helft van het schooljaar wordt de speelplaats heraangelegd en er
wordt een betonnen zitrand geplaatst rond de kastanjebomen. En dan zijn alle “grote werken”
stilaan klaar!

iPads in de kleuterschool
Het sluitstuk van ons “iPad-project”, gefinancierd door onze ouderraad, bestaat uit de
aankoop van 10 iPads voor de kleuterschool. In elke klas is er eentje beschikbaar, ze kunnen
ook worden samengenomen voor een projectje.
Met de extra middelen van de “digisprong” kunnen we het project in de volgende jaren
uitbreiden, volgens de noden van de school. We houden jullie op de hoogte!

Nieuws uit de ouderraad
Wavo Ouderraad,
Na anderhalf coronajaar trekt Wavo ouderraad zich weer op gang. Hoopvol en met
ongelofelijk veel goesting pikken we de draad postcorona weer op. Veilig en
verantwoord, dat wel. Ambitieus en met tonnen veel engagement voor onze school,
leerlingen en begeleiders, dat zeker! We mogen weer denken en werken aan enkele
Wavo-evenementen, samen met het Wavo-leerkrachtenteam. En vooral… Samen met
jou!
We zijn er voor jullie!
Ook dit schooljaar steunt Wavo Ouderraad de school zo goed mogelijk en zijn we als
vanouds een brug tussen ouders en school, in beide richtingen. Heeft u vragen,
suggesties, bezorgdheden? Contacteer ons via e-mail op ouderraad@wavo.be of stuur
een bericht via de Facebookpagina van onze ouderraad
https://www.facebook.com/WavoOuderraad .
Zin om erbij te komen?
Om mee een handje toe te steken, om mee in of out of the box te brainstormen? Hou je
niet in! Contacteer ons en/of kom een keer een kijkje nemen op één van onze
maandelijkse vergaderingen. Elke eerste maandag van de maand komen we met onze
ganse ploeg samen, telkens om 20u30. Zolang Covid-19 nog niet finaal uitgespeeld is,
steken we koppen coronaproof bij elkaar in de turnzaal van Wavo Leemstraat.
Meer weten over onze Wavo Ouderraad? Surf naar www.wavo.be en klik door
naar de pagina’s van onze ouderraad, in het menu. Laat ons er samen een
coronaproof maar vooral leerrijk en aangenaam schooljaar van maken! Hopelijk
tot gauw, live of online!

Vrijwilligers gevraagd!
Voor de naschoolse opvang in Vinkenhof zoeken we nog enkele “vrijwilligers”. Opvang op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16u tot 18 u in Vinkenhof. Je spreekt met
de andere begeleiders af wanneer je kunt komen en je krijgt voor elk gepresteerd uur een
vrijwilligersvergoeding. Interesse? Neem contact op via het nummer 015/76 03 10

Vooruitblik
Maandag 4 oktober: plaatselijke verlofdag
Dinsdag 5 oktober: “dag van de leerkracht”
Donderdag 7 oktober: vergadering met de schoolraad (met delegatie van ouders)
3de kleuterklas naar “Klein Boom” voor “Rollebolle”
Vrijdag 8 oktober: medisch onderzoek voor het 5de leerjaar
Donderdag 14 oktober: optreden van “Levende muziek” in de kleuterschool
Vrijdag 15 oktober: optreden van “Levende muziek” in de lagere school
Dinsdag 19 oktober: filmvoorstelling in “Blikveld” voor het 6de leerjaar
Vrijdag 22 oktober: dag van de jeugdbeweging
Donderdag 28 oktober: vooruitblik naar de verkeersweek
Maandag 1 november: begin van de herfstvakantie
Maandag 8 november: start verkeersweek

