Nieuwsbrief WAVO -– juni 2022

Aanpassingen schoolreglement
Elk jaar zijn er wijzigingen in de reglementering. De nieuwe versie van het reglement komt op onze website,
een papieren versie kunt u op het secretariaat bekomen.

Vrije Basisschool WAVO • T 015 76 03 10 • F 015 76 20 56 • van.lierop@skynet.be • www.wavo.be

Verdeling klasgroepen
De klasgroepen worden opnieuw gemixt.
Tijdens de laatste schoolweek zullen de kinderen kunnen
kennismaken met hun nieuwe leerkracht en hun nieuwe
klassamenstelling.
Op maandag 29 augustus kunnen jullie, samen met de kinderen,
nog eens een kijkje komen nemen in de klas indien gewenst;
geheel vrijblijvend, dit is vooral bedoeld voor de nieuwe
leerlingen.
kleuterschool: van 15.30 u tot 17.30 u
lagere school: van 16 u tot 18 u

Afscheid 3de kleuterklas en 6de leerjaar
We nemen afscheid van onze kleuters en onze zesdeklassers op dinsdag 28 juni. Om 15.30 u. voor de
kleuterklas en om 19.30 u voor de zesdes.
Alvast een dikke proficiat aan alle afzwaaiers, we klinken op een mooie toekomst!

Vrijwilligers gezocht!
Het BKO-team is op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die het team willen ondersteunen! Wat houdt
het in? Toezicht houden op de speelplaats en/of op de speelzolder. Op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 15.40 u tot 18 u (vrijdag van 14.55 u). Interesse? Graag een seintje naar Gwenny (0498
85 92 43) of naar WAVO: directie@wavo.be

Verloren voorwerpen
Er liggen nog veel waardevolle spullen en kledingstukken in onze school. Spring eens binnen, misschien
ligt er nog iets van jullie bij…

Openklasavonden
U bent welkom in de klas van jullie zoon/dochter waar de
leerkracht uitleg geeft over de klaswerking en het inhoudelijk
aanbod. Kinderen komen niet mee, het aanbod is uitsluitend
voor ouders bedoeld. De uitleg duurt ongeveer een uurtje en
daarna is er nog tijd voor een babbel.
Noteer alvast deze data, concrete afspraken volgen later:
Kleuterschool: maandag 5 september
Leemstraat: dinsdag 7 september
Vinkenhof: dinsdag 13 september

Laatste schooldag en opvang
Op donderdag 30 juni stoppen we om 12 u. Er is in de namiddag opvang voorzien in het Boshuis, u
moet hiervoor op voorhand inschrijven!
De leerkrachten zijn in de namiddag nog beschikbaar tot 14 u.

Afscheid juf Mieke
Voor juf Mieke (1KA) is het donderdag de laatste schooldag. Zij
stond 37 jaar paraat om de kleinste kleuters van WAVO met open
armen en een brede glimlach te ontvangen.
Een hele dikke proficiat voor al die mooie jaren, voor de hartelijke
omgang met de honderden kinderen die haar werden
toevertrouwd, voor de fijne samenwerking in ons team! We zullen
ze missen!

Vooruitblik
- donderdag 30 juni: laatste schooldag tot 12 u.
- maandag 29 augustus: opendeur en kennismaking met de nieuwe
klas en leerkracht (vrijblijvend)
- donderdag 1 september: start nieuw schooljaar
- maandag 5 september: openklasavond kleuterschool
- dinsdag 6 september: openklasavond Leemstraat
- dinsdag 13 september: openklasavond Vinkenhof

Bedankt voor de fijne samenwerking tijdens het afgelopen schooljaar.
Wavo wenst iedereen een zalige zomervakantie!

