Oktober: schooljaar 2015- 2016

De eerste maand van het nieuwe schooljaar is voorbij gevlogen en dit dank zij de vele uitstappen en
leuke projecten. Onze leerlingen houden zich aan de gemaakte afspraken en dat is fijn werken voor
iedereen.

Hier volgen de gebeurtenissen van de voorbije maand en de agenda voor oktober.

Op de agenda:

donderdag 1 oktober
vrijdag 2 oktober

installatievergadering van de kindergemeenteraad
uitstap naar Brussel voor de 3° graad
naar de appelboer voor leerlingen van het 1° leerjaar

maandag 5 oktober

lokale verlofdag: geen school

woensdag 7 oktober
maandag 12 oktober
woensdag 14 oktober
maandag 19 oktober
dinsdag 20 oktober
donderdag 22 oktober
maandag 26 oktober
dinsdag 27 oktober

MST voor lln. van het 3° leerjaar
schoolfotograaf
oudercontact voor de klas van juf Karlijn
zwemmen
3° graad cursus:’ Veilig op het internet.’
schoolraad
boswandeling voor de leerlingen van het 1° leerjaar
boswandeling voor de leerlingen van het 2° leerjaar
mondiale vorming voor de leerlingen van de 2° graad
openklasdag peuters
oudercontact voor de klas van meester Ruben
rapport in de lagere school
grootouderfeest in de kleuterschool

woensdag 28 oktober
vrijdag 30 oktober

zondag 1 november

Allerheiligen

maandag 2 november

begin van de herfstvakantie

maandag 9 november

instapdag nieuwe kleuters

Wist je dat …


de kinderen van meester Hans het prima doen in hun nieuwe klasje. Ook de klashond ‘Waf’
is elke dag van de partij. Spelen, klimmen, tekenen, schilderen, vogeltjes spotten… het kan
allemaal in onze peuterklas.



de kinderen van juf Jessika over het fruit hebben geleerd. Onze kleine koks zorgden voor een
aangepast receptje van de week:’ Fruitspiesje van appel en peer.’ Zeker eens te proberen!



de kinderen van de 2° kleuterklas deze week experimenteren met al hun zintuigen. Horen,
zien, proeven, voelen, … alles komt aan bod. Vandaag werd er blindelings geschilderd. Het
resultaat mag gezien worden!



voor onze kleuters van de 3° kleuterklas mag het al net iets moeilijker zijn. Eerst wandelden
de kinderen naar de pastorie om groenten te oogsten. Nadien werd er in de klas lekkere
soep gekookt. Deze konden jullie proeven tijdens de brunch van zondag 27 september.
Deze week hebben de kinderen zich gemeten. De kinderen leerden een rij te maken van klein
naar groot. Daar werd zeker en vast een foto van gemaakt.



de leerlingen van het 1° leerjaar al flink kunnen fietsen! Dat konden we zien tijdens de
strapdag op 18 september. Deze kinderen lezen ook hun eerste woordjes en schrijven
cijfertjes en lettertjes netjes op een lijn.



de leerlingen van het 2° leerjaar grondig de tijd genomen hebben om alle klasafspraken
netjes op papier te zetten. De kinderen gingen op verkenning in de school om nadien een
plattegrond te maken. Ze gingen creatief aan het werk om hun eigen droomklas te
ontwerpen.



onze kinderen van de 3° klas op tweedaagse gingen. In Wespelaar brachten ze een bezoek
aan de kringloopwinkel en gingen ze wandelen in het arboretum. De kinderen konden er ook
heerlijk spelen in het bos. We willen langs deze weg alle mama’s, papa’s, oma’s en opa’s
danken voor het mee begeleiden van de kinderen, het koken, het maken van de fietsen, het
wandelen en opruimen van het lokaal. DANK JE WEL!



het in ons 4° leerjaar al behoorlijk druk was. Zo gingen ze met de fiets naar de bib en werd
er een thema gekozen voor hun project. Beide klassen maakten voor de les godsdienst een
wandelmeditatie.



ze in het 5° leerjaar al mooie dialoogjes kunnen voeren in het Frans.



de leerlingen van het 6° leerjaar zich kandidaat konden stellen om deel te nemen aan de
kindergemeenteraad. Sasha en Helen zijn door de leerlingen verkozen en
vertegenwoordigen de school van Wakkerzeel. Op donderdag 1 oktober is het hun eerste
kindergemeenteraad. We wensen hen veel succes!
Meester Hans en juf Tinneke zijn de nodige initiatieven aan het nemen om verder te werken
aan het project ‘Anne Frank’. Zeker iets om naar uit te kijken!



onze leerlingen van het 4°, 5° en 6° leerjaar hun eerste les ICT achter de rug hebben!



juf Nine ziek is en noodgedwongen een paar weekjes thuis moet blijven. We wensen haar
snel beterschap. Ondertussen zijn de kinderen in de goede handen van juf Liesa.

Mededelingen:


In de week van 14 september werd er in de school gewerkt rond mobiliteit. Onze kleuters
leerden veilig de straat over te steken. In de lagere school leerden onze leerlingen de
verschillende verkeersborden kennen. In het 5° en 6° leerjaar werd er een les techniek
gegeven i.v.m. het opsporen en dichten van een lekke band.
Aan de hand van een fietsparcours konden de kinderen hun fietsvaardigheid oefenen.
De week werd afgesloten met de strapdag op vrijdag 18 september.



Op vrijdag 25 september namen onze leerlingen van de lagere school deel aan de veldloop in
Wespelaar. We konden rekenen op heel veel ouders, oma’s en opa’s om te supporteren. Wij
willen hen hiervoor van harte danken! Deze extra motivatie zorgde ervoor dat er heel wat
medailles gewonnen werden. Een dikke proficiat aan AL onze kinderen want: ‘Deelnemen is
nog altijd belangrijker dan te winnen!’



Op maandag 12 oktober komt de schoolfotograaf naar onze school. Een kleurrijke kledij
zorgt voor super mooie foto’s! We proberen zo snel als mogelijk de klasfoto’s op de website
te zetten!



Op woensdag 28 oktober zet meester Hans de deuren van zijn klasje open. Alle kleutertjes
die kunnen instappen na de herfstvakantie zijn samen met hun mama en papa van harte
welkom. (Uitnodiging volgt!)



In ons eerste leerjaar is het heerlijk druk. De kinderen maken grote vorderingen en daar zijn
ouders natuurlijk nieuwsgierig naar. Meester Ruben en juf Karlijn nodigen dan ook graag alle
ouders uit voor een oudercontact. Ook hiervoor volgt er nog een uitnodiging.



Op vrijdag 16 oktober is het voor juf Karlijn de laatste werkdag. Vanaf maandag 19 oktober
gaat zij in bevallingsverlof en neemt juf Liesa de klas over. We wensen juf Karlijn een wolk
van een baby toe en we zeggen ‘welkom’ aan juf Liesa.



TIP VOOR HET WEEKEND!
Het valt ons op dat heel wat leerlingen van de lagere school hun eigen veters niet kunnen
strikken. Misschien is het weekend wel een goed moment om je kind te laten
experimenteren met veters. Zeker doen!

Dank!
Graag onze oprechte dank voor het aanwezig zijn op onze jaarlijkse brunch en het massaal ophalen
van de ontbijtmanden.
Dank je wel:




voor die lekkere cake!
voor de overheerlijke quiche!
om er bij te zijn!

Met deze centjes gaan we didactisch materiaal aankopen.

Verzekering:
De verzekeringsmaatschappij is een stuk strenger geworden in het terugbetalen van schade aan een
bril. De schade aan een bril enkel en alleen in verzekering gebracht worden indien er ook lichamelijke
schade veroorzaakt is. M.a.w. een kind dat valt op de speelplaats en daarbij zijn bril verliest, zal de
schade aan de bril ook vergoed krijgen. Een bril dat zomaar valt, zal niet op de verzekering kunnen
rekenen.

Luizen:

Deze beestjes zijn nog altijd in de school aanwezig! Mogen wij nog eens uitdrukkelijk vragen om de
haren van je kind na te kijken! Indien je luizen aantreft is het belangrijk deze te behandelen met:
-

de nat-kam methode
speciale shampoos en lotions

Vergeet vooral de bijkomende maatregelen niet!
-

lakens, knuffels, handdoeken, mutsen en sjaals wassen
kammen en borstels reinigen
omgeving (school) verwittigen

Wij rekenen er op dat alle ouders hierin hun verantwoordelijkheid nemen!

Allergie:
Heel wat kinderen hebben last van allergieën. Het is belangrijk de school hiervan op de hoogte te
stellen want een allergieaanval kan nare gevolgen hebben.
Zo zijn noten lekker maar heel gevaarlijk voor een aantal kinderen in onze school. Op advies van het
CLB willen wij vragen GEEN NOTEN mee te geven naar de school.
Wij hopen op het nodige begrip. De ouders van de betrokken kinderen zijn jullie hiervoor heel
dankbaar.

Grootouderfeest: vrijdag 30 oktober!
Ook dit schooljaar willen wij graag onze grootouders in de bloemetjes zetten. Ons kleuterteam is
volop aan het werk om er een leuk feest van te maken.
Graag delen wij de datum al mee, zodat grootouders hier eventueel rekening kunnen mee houden.
Een officiële uitnodiging volgt! (Enkel voor de kleuterschool)

Ra ra ra … wie is de slimste man of vrouw van Wakkerzeel?
Op vrijdag 27 november organiseert de ouderraad naar jaarlijkse gewoonte een quiz. Noteer deze
datum alvast in jullie agenda. Een uitnodiging volgt nog.
Inschrijven kan je via de website.

Met vriendelijke groeten,
Team Wakkerzeel

