November: schooljaar 2015- 2016

Beste ouders,

Hier volgt onze agenda en de mededelingen voor de maand november.
Deze nieuwsbrief staat ook op onze website!

Op de agenda:
Maandag 9 november

instapdag voor nieuwe kleuters
oudercomité om 20.00u

Dinsdag 10 november

leerlingenraad om 12.30u

Woensdag 11 november

wapenstilstand – geen school

Donderdag 12 november

bib voor de 2° kleuterklas
raad van bestuur

Maandag 16 november

zwemmen

Donderdag 19 november

kindergemeenteraad

Maandag 23 november

bib voor het 2°, 3° en 4° leerjaar

Dinsdag 24 november

bib voor het 2° leerjaar

Vrijdag 27 november

quiz

Zondag 29 november

eerste zondag van de advent

Maandag 30 november

zwemmen

Vrijdag 4 december

Sinterklaas komt op bezoek!

Wist je dat …


er nieuwe kleutertjes aanwezig zijn in het klasje van meester Hans. Wij hopen dat ze zich
snel thuis voelen in onze school! Wij heten hen in ieder geval ‘van harte welkom!’



er in het klasje van juf Jessika 5 kindjes bij komen. Deze kindjes konden bij meester Hans
wennen aan het schoolse gebeuren. Nu zijn ze klaar om in hun eigen klasje te gaan spelen.



de kleuters van de tweede kleuterklas en magische stok gemaakt hebben en dat was geen
eenvoudige taak. Eerst de juiste stok zoeken en dan versieren! Een hele klus voor onze
kinderen.



onze kleuters van de 3° kleuterklas een herfstkader getimmerd hebben. Ze gingen ook met
z’n allen wandelen door de mais!



er een 230 grootouders aanwezig waren op vrijdag 30 oktober. Deze keer gingen we op zoek
naar een nieuwe Will Tura. Na de voorstelling konden de grootouders het klasje van hun
kleinkind bezoeken. Het was een feest voor groot en klein!



de kinderen van het 1° en het 2° leerjaar naar het bos geweest zijn. Ze hebben er een
leerrijke wandeling gemaakt.



onze leerlingen van het 1° leerjaar hun eerste rapport mee kregen naar huis. We wensen
hen van harte proficiat want ze hadden allemaal heel flink gewerkt.



onze kinderen van het 2° leerjaar een projectvoorstelling gaven voor de ouders. Het leven
van de mier werd er tot in de kleinste puntjes uitgelegd. Een dikke proficiat!



de kinderen van het 3° leerjaar heel wat herfstmateriaal bij elkaar gezocht hebben. Hiermee
werden er kleimannetjes gemaakt. Al deze figuurtjes brengen ze nu samen in het verzinnen
en schrijven van een leuk verhaal!



de kinderen het 4 leerjaar samen met hun juffen op fietstocht gingen in onze gemeente. Het
eindpunt was het gemeentehuis. Daar kregen ze een leerrijke rondleiding.



de leerlingen van het 5° leerjaar een prachtig kunstwerk nagemaakt hebben van hun
favoriete kunstenaar. Deze pareltjes stonden ten toon in de inkomhal van onze school!



‘Veilig op het internet!’
Met deze slogan kregen onze leerlingen van de 3° graad een leerrijke uiteenzetting van wat
kan en niet kan op het internet.

Mededelingen:


Lege batterijen en toners zijn nog steeds welkom op school waarvoor onze hartelijke dank!



Tijdens de maand november verkopen wij traditiegetrouw terug koekjes in de school. Dit
jaar zijn er voor het eerst ook pannenkoeken te verkrijgen. De volledige opbrengst gaat naar
het financieren van de openluchtklassen in onze school. Bestellingen moeten binnen zijn op
27 november en de koekjes worden mee gegeven naar huis op 11 december.



Op dit moment zijn er al heel wat ploegen ingeschreven voor de quiz op vrijdag 27
november. Er zijn nog een paar tafeltjes vrij. Inschrijven kan nog steeds via een mailtje aan :
muriel.debandt@skynet.be.
Voor de quiz zijn we ook nog op zoek naar prijzen. Misschien zijn er wel ouders die via hun
werk prijzen kunnen bekomen. Alles is van harte welkom!



Warme maaltijden worden steeds 14 dagen op voorhand besteld. Indien uw kind ziek is, kan
deze maaltijd geannuleerd worden. Gelieve hiervoor dan contact op te nemen met de school
tussen 8.00u en 8.30u. (Mailen mag ook!) Zo kunnen wij het nodige doen. Maaltijden die niet
geannuleerd worden zullen wij noodgedwongen moeten factureren op het einde van de
maand.



In de maand oktober gingen onze leerlingen vaak op uitstap. Om binnen de maximumfactuur
te blijven, zoeken we zoveel mogelijk naar leerrijke uitstappen die kosteloos zijn. Vaak
trokken we er met de fiets op uit en af en toe maakten we gebruik van auto’s. Graag willen
wij langs deze weg de mensen bedanken die ons mee geholpen hebben bij het realiseren van
deze uitstappen.

Kindje bij juf Karlijn:
Op maandag 19 oktober is de ooievaar langs gekomen bij juf Karlijn. Ze werd mama van een
prachtige dochter Anna. Ze weegt 3,140 kg en meet 50 cm. We wensen de juf en Matthias een hele
dikke proficiat!

Zieke juffen en meesters:
In oktober zijn er heel wat leerkrachten wegens ziekte uitgevallen. Na de herfstvakantie kunnen we
starten met een vast team. Zo mag juf Nine halftijds terug komen werken van de dokter. Zij zal tot
aan de kerstvakantie halftijds terug de leiding nemen in haar klas en dit samen met juf Vicky.
Juf Liesa neemt zoals afgesproken de klas van juf Karlijn voor haar rekening.
Meester Guanny zal twee weken stage lopen in het 6° leerjaar. We lessen LO worden opgevangen
door de klasleerkracht of een interim vakleerkracht.

Nieuwjaarsbrieven:
De kerstvakantie nadert snel. In elke klas bereiden de kinderen zich voor om fijne nieuwjaarswensen
te brengen. Kinderen die nieuwjaarsbrieven wensen te schrijven in de school kunnen dit laten weten
via een invulbriefje in de agenda. Dit enkel en alleen voor leerlingen van de lagere school.

Sint en Zwarte Piet:
Op vrijdag 4 december komt de Sint op bezoek. Samen met de kinderen kijken wij nu al uit naar zijn
komst.
Ook dit schooljaar kan de Sint de kinderen verrassen met leuke geschenkjes voor de klas en dit dank
zij de steun van het oudercomité. In onze nieuwsbrief van december zal je kunnen lezen wat de Sint
voor ons bij had.

Spelen op school/ veilig naar huis gaan:
We merken op dat er heel wat kinderen om 15.15u nog wat blijven spelen op het speelveld. Kinderen
die alleen naar huis stappen of fietsen kunnen best de school verlaten onmiddellijk na het einde van
de lessen en dit om in orde te zijn met de verzekering!
Het is voor ons niet altijd duidelijk of de leerlingen van de lagere school al dan niet alleen naar huis
mogen vertrekken en kleuters worden soms op een ander moment van de dag afgehaald. Om hier de

nodige controle over te hebben, vragen wij dit steeds in de agenda/ heen- en weerschriftje te
noteren. Dit enkel en alleen indien het naar huis gaan van uw kind afwijkt van de normale manier.

Vriendelijke groeten van het voltallige team Wakkerzeel!

