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Oudercontacten in de kleuterschool
Onze kleuterjuffen organiseren hun oudercontacten op 22, 23 en 24 november. Concrete
afspraken worden later gemaakt.

Verkeersweek
De verkeersweek wordt na de herfstvakantie op gang getrokken. In
de week van 15 november staat alles in het teken van verkeer en
veiligheid; meer concrete info volgt!
De verkeersdienst van de gemeente SKW heeft een digitale
schoolroutekaart ontworpen. Daarop kun je de veiligste wegen van
en naar de school opzoeken: www.skw.be/schoolroutekaart

Afscheid
Op zaterdag 25 september namen we afscheid van “meester Mil” (Mil Op de Beeck). Hij
overleed onverwacht op 15 september in de Averegten. Meester Mil was onderwijzer in
onze school en tussen 1989 en 1999 directeur in WAVO. We wensen de familie van Mil
veel sterkte.

Spaghettidag 20 november
In samenspraak met de ouderraad werd beslist om de spaghettidag
uit te stellen. De evolutie van de besmettingscijfers is onrustwekkend,
we willen geen risico’s nemen, de gezondheid van ons allen primeert!

Nieuws uit de schoolraad
Op donderdag 7 oktober 2021 kwam de schoolraad samen. Juf Liesbet vervangt juf
Marleen die op welverdiend pensioen is gegaan. Naast meester Paul en Patrick
Weckesser (schoolbestuur) zijn de leden van de schoolraad, voor de ouders:
Inez Van Ingelghem, Sara Vannut, Steven Colla;
voor de leerkrachten: Juf Mieke, Juf Hilde, Juf Liesbet, en voor de “lokale gemeenschap”:
Gie Lambeir, Suzanne De Schutter, Marian Gysbrechts.
Op de bijeenkomst keken we met dankbaarheid terug naar Meester Mil, die plots
overleden is op 15 september. Meester Mil was eerst leerkracht, en nadien 10 jaar
directeur in Wavo. Als schoolhoofd was hij een duivel-doet-al, steeds gehaast, om alle
kleine en grote zaken op school in orde te brengen.
We bespraken de schoolorganisatie voor dit schooljaar. Het leerlingenaantal is hetzelfde
gebleven, op dit moment zijn er 513 kinderen. Er kwamen een beetje aangroei in de
kleuterschool (+ 11) en een kleine daling in de lagere school (-11). Nieuw is de ‘bijsprong’:
tijdelijk krijgen de scholen extra uren om achterstand ten gevolge van corona helpen bij
te werken. Ook merken we dat er meer anderstalige leerlingen op school komen, wat
een extra uitdaging vormt.
Op vlak van infrastructuur ligt de focus op de renovatie van de Vinkenhofschool . We
vergaderen met de schoolraad vanaf nu in de vernieuwde eetzaal in het Vinkenhof, die
op enkele kleine details na, volledig is afgewerkt. Ook het technologielokaal werd
opgefrist en de daken zijn vernieuwd. In de komende maanden wordt de renovatie van
het sanitair verder aangepakt en zal de ouderraad het oude “kapoenenlokaal
“omtoveren tot een rustige ruimte, waarin leerlingen zich kunnen ontspannen.
Zoals in veel andere scholen, is er een probleem met schoolboeken. De organisatie
Cloudwise, die via het bisdom de opdracht kreeg om schoolboeken te leveren, kon deze
opdracht niet volledig nakomen, zodat er noodgedwongen voor sommige vakken met
kopieën moet gewerkt worden. Vooral in het vierde leerjaar is dit merkbaar.
Positief nieuws is de extra investering vanuit onderwijs in digitale leermiddelen
(digisprong). Dit zorgde ervoor dat er extra laptops konden aangekocht worden, zodat
in technologielessen ook laptopgebruik wordt aangeleerd, naast het reeds ingeburgerd
gebruik van i-Pads in de klassen.
Meer goed nieuws: groepsactiviteiten kunnen terug doorgaan na verspoepeling van
Corona-maatregelen: Het gaat om activiteiten om samen te zijn, zoals spaghettidag
(20/11) (is ondertussen uitgesteld!), wandeldag (26/3) en Wavo-dag (schoolfeest, 21/5).
En ook het hernemen van klasuitstappen, boederij- , muzische en zeeklassen.
Gie Lambeir, voorzitter schoolraad

Covid – nieuwe richtlijnen
We hoopten de herfstvakantie te halen zonder veel gedoe, maar
deze week werd onze school dan toch getroffen door enkele
besmettingen en quarantaines. De vakantie komt op een goed
moment, tijd om even te “resetten”! Ondertussen maakte de
regering nieuwe maatregelen bekend die vanaf 8 november van
kracht zullen zijn:
- mondmaskers verplicht voor leerlingen van het 5de en 6de lj. (in de klas, buiten kunnen ze af);
- mondmaskers voor ouders en “derden” die het schooldomein betreden;
- leerlingen worden pas getest als ze symptomen vertonen, dus niet meer bij elk hoog-risicocontact zoals nu het geval was;
- een klas gaat pas in quarantaine bij 4 of meer besmettingen tijdens één week. De klas gaat
dan één week in quarantaine.

Vooruitblik
- dinsdag 9 november: Typecursus om 16 u in Vinkenhof
- donderdag 11 november: Wapenstilstand en verlofdag
- vrijdag 12 november: verlofdag (samen met SUI)
- maandag 15 november: schooltheater in de lagere school (parochiezaal)
- dinsdag 16 november: typecursus om 16 u in Vinkenhof
- dinsdag 23 november: typecursus om 16 in Vinkenhof
- dinsdag 30 november:
5de lj. naar theatervoorstelling in “Blikveld” (Bonheiden)
Typecursus om 16 u in Vinkenhof
- maandag 6 december: de Sint op bezoek!
- dinsdag 21 december: infoavond in de kleuterschool voor ouders van instappende
kleuters (juf Lisa)
- vrijdag 24 december: De kerstvakantie begint om 12 u!

WAVO wenst iedereen een deugddoende herfstvakantie!

