Nieuwsbrief WAVO – februari 2022
Corona update
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Vanaf 19 februari wordt er versoepeld naar fase oranje. Dit zijn de
belangrijkste maatregelen:
- Leerlingen van het 1ste tot het 6de lj. hoeven geen mondmasker
meer te dragen.
- Oudercontacten kunnen fysiek plaats vinden met respect voor de
veiligheidsmaatregelen.
- Fysieke schoolbezoeken buiten de lesuren voor of na een
inschrijving zijn mogelijk, op afspraak.
- Binnen moeten we het vermengen van de klasgroepen vermijden.
- Wie ziek is of besmet, blijft thuis.
- Ventileren en verluchten blijft aangewezen, alsook de handhygiëne
en afstand houden.
- Drukte aan de schoolpoort moet vermeden worden, dus we
behouden voorlopig de huidige circulatie bij het ophalen van de
kinderen.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023
We schreven al 21 broers en zussen in voor de instapklas. Wie nog niet
inschreef en wil genieten van de voorrang, krijgt nog kans tot en met
18 februari. Daarna vervalt de voorrang! Je kunt het
inschrijvingsformulier terugvinden op de website van onze school
(www.wavo.be – inschrijvingen)
Aanmeldingen voor alle andere leerlingen gebeuren via het digitaal
systeem www. kiesjeschool.be. Dit kan tussen 7 maart en 1 april.

Infrastructuur Vinkenhof
Tijdens de krokusvakantie start de heraanleg van de speelplaats en worden er betonnen
zitelementen rond het perk van de kastanjebomen geplaatst. De werken zullen enkele weken in
beslag nemen, we hopen tegen de paasvakantie klaar te geraken!

Carnaval
Ook dit jaar geen carnavalstoet met samenkomst in de kleuterschool.
We moeten “drukte aan de schoolpoort” vermijden, dus we kunnen
niet met kinderen, ouders en grootouders op de speelplaats van de
kleuterschool verzamelen. Hopelijk kunnen we dat volgend schooljaar
opnieuw als vanouds organiseren!
Maar niet getreurd, in elke vestigingsplaats zal carnaval uitbundig
gevierd worden op woensdag 23 februari. Info volgt per
vestigingsplaats.

Enkele aandachtspunten
- In Vinkenhof moet je op de grindparking parkeren en een stukje te voet tot aan de poort gaan.
Sommigen parkeren vlak voor de schoolpoort, dat is gevaarlijk voor fietsers en voetgangers!
- We gaan nog tot het einde van het schooljaar met één klas per rit zwemmen. Het 2de leerjaar start
meteen na de krokusvakantie (tot 3 mei), het 1ste leerjaar start vanaf 10 mei tot het einde van het
schooljaar.

Nieuws uit de ouderraad
!! SAVE THE DATE !! 26 MAART IS HET ZOVER !!
Je zou het haast vergeten na twee hemeltergende covidjaartjes maar Wavo Ouderraad is
opnieuw/nog steeds (kies zelf maar 😊 ) actief. We zijn dan ook ‘over the top’ ‘content’ dat we jullie
ons eerste evenement kunnen aankondigen!
We gaan weer wandelend zoeken / zoekend wandelen (je mag weer kiezen, kijk eens aan!).
We voorzien drie verschillende wandelingen; eentje van 3, eentje van 6 en een derde van 12
kilometers.
Onderweg is er een tussenstop en na de wandeling genieten jullie in het Vinkenhof van een hapje
en een drankje. Even bijpraten na al die tijd, dat gaat deugd doen, zeg nu zelf!
Oké, oké, ’t is na al dat corona-stappen niet zot origineel. Maar zeg niet zomaar ‘weer wandelen’
tegen een Wavo-wandelzoektocht! En ook, we willen iets organiseren waarvan we weten dat wat
de toekomst ons ook brengt, het sowieso coronaproof (daar heb je dat woord weer he) kan
doorgaan!
Praktische info:
Wat: Wavo wandelzoektocht
Wanneer: zaterdag 26 maart 2022
Wandelzoektocht: start en aankomst doorlopend vanaf (voor)middag tot en met 16 uur.
Hapje en drankje (Vinkenhof): vanaf de middag tot en met …
Meer info: wordt nog verspreid via e-mail en hou de website en onze Facebookpagina sowieso in
het oog!

Zin om erbij te komen?
Om mee een handje toe te steken, om mee in of out of the box te
hersenstormen? Hou je niet in!

Zin om erbij te komen?
Om mee een handje toe te steken, om mee in of out of the box te hersenstormen? 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.
Stuur best op voorhand een mailtje naar ouderraad@wavo.be en dan geven we je alle praktische
info.
Want ja, echt wel, we zijn er voor jullie!
Wavo Ouderraad steunt de school zo goed mogelijk en daarnaast proberen we een brug te zijn
tussen ouders en school, in beide richtingen. Heeft u vragen, suggesties, bezorgdheden? Aarzel
alsjeblieft niet en contacteer ons via e-mail op ouderraad@wavo.be of stuur een bericht via de
Facebookpagina van onze ouderraad https://www.facebook.com/WavoOuderraad .

Vooruitblik
- zaterdag 26 februari: start van de krokusvakantie
- maandag 7 maart: start aanmeldingen voor nieuwe inschrijvingen (www.kiesjeschool.be)
- zaterdag 26 maart: wandelzoektocht (uitnodiging volgt nog)
- dinsdag 29 maart: infoavond voor ouders van instappende kleuters na de paasvakantie
- zaterdag 2 april: start van de paasvakantie

WAVO wenst iedereen een ontspannende

