Beste ouders,

September: schooljaar 2015- 2016
“ Klaar voor een nieuwe start?’

Wij zijn er in ieder geval klaar voor. Na heel wat voorbereidingen nemen wij met z’n allen de
draad weer op. Een lekje verf hier en daar, nieuwe speeltuigen in onze kleuterschool, een
nieuwe grasmat op de speelplaats van de kleuters, een digibord in de klas van juf Nine,
nieuwe boeken voor spelling, een godsdienstmethode in de kleuterschool,…
…er staat ons weer een spetterend schooljaar te wachten.
Hier volgen heel wat afspraken om het nieuwe schooljaar goed te starten.

Op de agenda:

Dinsdag 1 september
Vrijdag 4 september
Maandag 7 september

vrijdag 18 september
maandag 21 september
dinsdag 22 september
vrijdag 25 september
zondag 27 september
maandag 28 september
dinsdag 29 september

start van het nieuwe schooljaar
infoavond voor ouders
verkiezingen kindergemeenteraad
zwemmen
toneel voor het 1° leerjaar
viering in de Tiendenschuur
projectweek rond mobiliteit
bib voor de 2° kleuterklas en 6° leerjaar
tweedaagse voor het 3° leerjaar
strapdag
zwemmen
pedagogische studiedag (geen school voor de kinderen)
veldlopen
brunch
bib voor het 2° en het 4° leerjaar
workshop in de bib voor het 3° leerjaar

maandag 5 oktober

lokale verlofdag

dinsdag 8 september
woensdag 9 september
maandag 14 september
donderdag 17 september

Ons jaarthema:

Ons leerkrachtenteam:
Directie:
Juf Yolande

Kleuterschool:
Peuterklas
kinderverzogster
1° kleuterklas
2° kleuterklas
3° kleuterklas A
3° kleuterklas B

meester Hans
juf Leentje
juf Jessika
juf Mieke
juf Sofie
juf Natalie
juf Sofie

Kleuterturnen

meester Guanny

Lagere school:
1° leerjaar A:
1° leerjaar B:
2° leerjaar A:
2° leerjaar B:
3° leerjaar:

meester Ruben
juf Karlijn
juf Jirka
meester Koen
juf Elisabeth

4° leerjaar A:
4° leerjaar B:
5° leerjaar:
6° leerjaar:

juf Katrien
juf Nine
juf Tinneke
meester Hans

algemene zorgcoördinatie:

juf Veerle

LO lagere school:

meester Guanny

ICT:

meester Rutger

Secretariaat:
administratie:

Linda

Verkeer:
Traditiegetrouw organiseren wij begin september, tijdens de week van de mobiliteit, een
project i.v.m. de verkeersveiligheid rond de school. Dit projectweek sluiten we af met de
strapdag op vrijdag 18 september.
We rekenen uiteraard op al onze ouders om mee te werken aan de verkeersveiligheid
rond onze schoolpoorten.

Speelplaats kleuterschool:
Tijdens de grote vakantie hebben we kunstgras laten aanleggen op de speelplaats van de
kleuterschool. Er zijn ook enkele speeltuigen bij geplaatst rond de zandbak. Deze twee
speelvelden zijn van elkaar gescheiden door middel van een muur. Om de kinderen meer
speelruimte te geven, willen we graag een opening maken in de muur. Daarom zijn we
dringend op zoek naar een papa/opa/bedrijfje om ons hiermee te helpen.
Ken je iemand? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten!

Mededelingen:


Nieuws uit onze kleuterklasjes:
Onze kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar zijn goed gestart. Er waren deze
ochtend bijna geen traantjes te bespeuren. Eens de kindjes binnen waren, was alle
verdriet verdwenen.
Juf Belinda (kinderverzorgster) start het nieuwe schooljaar om medische redenen nog
niet op. Juf Leentje zien we dus voorlopig terug.
Juf Leen is zwanger en komt dit schooljaar niet meer werken. Juf Sofie neemt haar
taak over. We wensen juf Leen een fijne zwangerschap toe!
Een andere juf Sofie werkt samen met juf Mieke in de 2° kleuterklas.
We nemen de kinderen van de derde kleuterklas terug op in het zwemschema van de
lagere school. Zij gaan vanaf februari zwemmen op maandag.
Het kleuterturnen zal gegeven worden door meester Guanny.



Nieuws uit onze lagere school:
Juf Katrien werkt dit schooljaar 4/5. Juf Veerle neemt op vrijdag de klas over.
Juf Karlijn gaat in bevallingsverlof eind oktober. We weten op dit moment nog niet
wie er de juf zal vervangen.
We hebben vanaf dit schooljaar 2 klassen in het eerste leerjaar, 2 klassen in het tweede
leerjaar en twee klassen in het 4° leerjaar.
Juf Erika zien we voorlopig niet terug in onze school. Meester Guanny neemt haar
taak over.



Drank en warme maaltijden:
Drank is verkrijgbaar vanaf maandag 7 september. Ook onze warme maaltijden
starten op maandag 7 september.



Koeken:
Kinderen brengen een koekje mee van thuis, in een koekendoosje. Alle papiertjes
blijven thuis! Wij willen nog eens uitdrukkelijk vragen geen snoep of chocolade mee
te geven naar de school.



Fruit:
Op woensdag brengen onze leerlingen een stuk fruit mee naar school i.p.v. een koekje.
Kinderen die inschrijven in het ‘Tutti Frutti’ project, krijgen hun stuk fruit op school.
Concreet wil dit zeggen dat er een sponsoring is van de overheid waardoor ouders

voor het fruit een terugbetaling krijgen van € 4. Dit project start op woensdag 23
september.


Lichamelijke opvoeding :
Op donderdag blijven onze kinderen turnen in de sporthal te Wespelaar.
Zoals jullie konden lezen in het verslag van de doorlichting, werd de Tiendenschuur
niet goed genoeg bevonden om al onze lessen LO in onder te brengen. Voor de
kleuters gaan we dit schooljaar dus op zoek naar andere, betaalbare mogelijkheden.
Tips zijn zeker welkom!



Zwemmen:
Vanaf dit schooljaar gaan onze leerlingen zwemmen in Rotselaar en dit op
maandag!
We hebben nu 9 klassen in de lagere school. Het was onmogelijk om al deze klassen
aan bod te laten komen op een verantwoorde manier. Daarom hebben we de beslissing
genomen de derde graad niet meer in het zwemrooster op te nemen. Zij krijgen in de
plaats hiervan lichamelijke opvoeding. Meester Guanny zorgt ervoor 1 keer per
trimester een zwemactiviteit aan te bieden.



Tijdig op school.
Graag willen wij nog eens uitdrukkelijk aan de ouders vragen de kinderen tijdig naar
school te brengen. Al onze leerkrachten starten graag om 8.40u met een voltallige
klas!



Fietsenstalling.
Met de fiets naar school komen is gezond en goed voor het milieu. De kinderen
kunnen in de lagere school hun fiets veilig en droog parkeren. Voor onze kleuterschool
zijn we in overleg met de gemeente een fietsvriendelijke oplossing aan het zoeken. We
raden aan om alle kinderen een helm te laten dragen en een fluo-hesje aan te trekken.
Tijdens onze projectweek hebben we hier extra aandacht voor.

Wist je dat …


er enkele nieuwe leerlingen zijn in onze school! Wij wensen de kinderen en hun
ouders van harte welkom en hopen dat ze zich snel thuis voelen.



de mensen van ‘Hopla’ ook dit jaar klaar staan om onze kinderen na school op te
vangen. De kinderen van het 1° leerjaar die in de huiswerkklas blijven, worden door
de begeleiding van Hop-la opgehaald en gaan naar de containerklas op nr 48. Kleuters
gaan om 15.45u onmiddellijk naar het Wespenestje.



wij op woensdag 9 september samen een viering houden in de kerk. Ouders en
grootouders zijn altijd welkom!



wij nog steeds lege batterijen en toners verzamelen.

Uurregeling:
Hierbij nog eens de uurregeling voor het komende schooljaar.
8.15u

deuren gaan open (kinderen van de lagere school komen binnen via de
Kelfsstraat)

8.40u

start van de lessen

12.15u

middagpauze

13.20u

start van de namiddag

15.15u

einde van de lessen

15.45u

einde van het toezicht in de school (kinderen vertrekken naar het Wespenestje
of gaan naar de huiswerkklas.)

Infoavond:
Graag nodigen wij alle ouders uit op onze infoavond. Deze gaat door op vrijdag 4
september.
Ons concept ziet er als volgt uit:

wij starten de infoavond op het onderstaande uur in de Tiendeschuur. Daar informeren wij de
ouders over de vernieuwingen in het schoolreglement. Na deze uitleg gaan de ouders mee met
de klasleerkracht, die ook in de zaal aanwezig is, naar de klas voor praktische afspraken.
Ouders die naar 2 of soms 3 klassen moeten, kiezen best voor de leerkracht waar ze nog geen
kinderen bij hebben gehad. Onze leerkrachten blijven de hele avond beschikbaar. Nadien kan
je dus echt nog wel in elke klas terecht voor praktische afspraken. Ook juf Veerle kan je
spreken in haar zorgklas en meester Guanny mag je ook gerust aanspreken.
Deze infoavond is voor ouders en niet voor de kinderen!

Wij verwachten onze ouders in de Tiendeschuur om:
18.00u

peuters en kleuters

18.30u

lagere school (1° tot en met het 6° leerjaar)

19.00u

meester Ruben en juf Karlijn geven samen hun uitleg in de Tiendenschuur.
Nadien kunnen de ouders de klas bezichtigen.

Nadien nodigt de ouderraad alle ouders uit om samen iets te drinken op het nieuwe
schooljaar. Deze drink gaat door in de lagere school. (uitnodiging in bijlage)

Oudercomité:
In bijlage een uitnodiging voor de ouderlink en de activiteitenkalender van het oudercomité.
Brunch:
Op zondag 27 september organiseren wij naar jaarlijkse gewoonte een brunch. Ook onze
ontbijtmanden zijn terug te verkrijgen. Noteer deze datum alvast in uw agenda. De officiële
uitnodiging volgt!

Openluchtklassen:
In onze school vinden wij openluchtklassen belangrijk. Kinderen en leerkrachten bekijken
elkaar eens vanuit een andere bril. Daarom hebben wij vanaf dit schooljaar een rode draad
doorheen al onze klassen.
De leerlingen van het 1° leerjaar blijven slapen in de klas. (einde scholjaar)
Onze leerlingen van het tweede leerjaar kamperen in de school Ze slapen op dinsdag 3 mei in
tenten op het veld.
De leerlingen van het 3° leerjaar gaan op tweedaagse naar Wespelaar en dit van donderdag
17 september tot vrijdag 18 september.
De leerlingen van het 4° leerjaar op zeeklassen. Dit van dinsdag 31 mei tot en met vrijdag 3
juni 2016.
De leerlingen van het 5° leerjaar gaan op bosklassen. Dit tijdens de week van 9 mei tot en
met 13 mei 2016.
Tijdens de week van 23 mei tot en met 27 mei 2016 gaan onze leerlingen van het 6° leerjaar
traditiegetrouw op vredesklassen.
Eind deze maand komt er een schrijven met alle info i.v.m. deze openluchtklassen.
Luizen:
In het begin van een schooljaar zijn deze hardnekkige diertjes telkens terug op post. Mogen
wij vragen bij de aanvang van dit nieuwe jaar de haren van uw kind goed te controleren en te
behandelen indien nodig. Mits een goede samenwerking is dit probleem snel op te lossen.
Hoe ons contacteren?:
In de lagere school: 016/60 88 85
In de kleuterschool: 016/44 09 91
GSM juf Yolande: 0478/59 191 9
Website:
De nieuwe website is klaar! Dank je wel Wim Peeters!
Ook onze infobrochure kan je daar raadplegen. Meer uitleg hierover op de infoavond van
vrijdag 4 september.
Hoe de nieuwsbrief bekomen?
Dit schooljaar kan je onze maandelijkse nieuwsbrief op 2 manieren verkrijgen.

Via de boekentas of in uw mailbox.

Dit schooljaar werken we voor de nieuwsbrief met Gimme. Wil je de nieuwsbrief ontvangen
en op de hoogte blijven van alle activiteiten in de school, registreer je dan op Gimme.(brief in
bijlage)
Wij zoeken:
Het oudercomité is op zoek naar een diepvriezer. Dit om ons schoolfeest nog beter te kunnen
organiseren. Kan jij ons helpen?

Mocht U nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen.
Wij wensen al onze kinderen een goede start!

Team Wakkerzeel

