Januari: schooljaar 2015- 2016

Beste ouders,

In naam van onze hele scholengemeenschap wensen wij U en uw familie een heel gelukkig en
gezond 2016.
Voor onze kinderen is er een prettige vakantie voorbij en samen met hen kijken wij nu uit naar het
tweede trimester met heel wat nieuwe leerstof en boeiende uitdagingen.
Hier volgt onze agenda voor de maand januari.

Deze brief is ook terug te vinden op onze website.

Op de agenda:

1 januari

→

Nieuwjaar

maandag 4 januari

→

instapdag kleuters

→

start van onze tweede trimester

woensdag 6 januari

→

Driekoningen

donderdag 7 januari

→

bib voor de 2° kleuterklas

maandag 11 januari

→

bib voor het 2°, 3° en 4° leerjaar

→

eerste les typen voor de kinderen die zich inschreven

→

oudercomité om 20.00u

woensdag 13 januari

donderdag 14 januari →

lezen Jef Aerts (auteur jeugdboeken) voor het 5° leerjaar

maandag 18 januari

→

zwemmen

→

tweede typles voor de kinderen die zich inschreven

→

gezond ontbijt voor de leerlingen van het 4° leerjaar

dinsdag 19 januari

donderdag 21 januari →

raad van bestuur

vrijdag 22 januari

→

uitstap voor de leerlingen van het 4° leerjaar

maandag 25 januari

→

derde typles voor de kinderen die zich inschreven

woensdag 27 januari

→

openklasdag peuters

→

mondiale vorming voor de leerlingen van de eerste graad

donderdag 28 januari →

project Anne-Frank voor het 5° leerjaar

maandag 1 februari

→

teldag leerlingen

→

instapdag kleuters

→

zwemmen

→

vierde typles voor de kinderen die zich inschreven

dinsdag 2 februari

→

Lichtmis

woensdag 3 februari

→

openklasdag peuters

vrijdag 5 februari

→

we vieren carnaval

→

rapport voor de leerlingen van de lagere school

Krokusvakantie van maandag 8 februari tot en met zondag 14 februari.

Wist je dat …


al onze leerlingen samen naar een film gekeken hebben op vrijdag 18 december.



er ook in onze kleuterklasjes gefeest werd. Rond het stalletje en een mooi versierde
kerstboom konden zij samen genieten van een sfeervol kerstverhaal.



wij samen naar de kerk gingen om er te luisteren naar mooie verhaaltjes, samen te zingen en
God te danken voor het voorbije jaar.



er terug nieuwe kleuters gestart zijn in onze peuterklas. Het klasje van meester Hans telt nu
16 peuters. Ook in de klas van meester Koen is er een nieuwe leerling. We heten al deze
kinderen van harte welkom in onze school!



onze koekenverkoop terug een groot succes was. Wij danken iedereen voor de inzet. De
opbrengst gaat integraal naar het mee financieren van de openluchtklassen in het 3°, 4° , 5°
en 6° leerjaar.

Mededelingen:


Juf Nine is terug voltijds aan het werk in haar klas.



Juf Berlinda, onze kinderverzorgster, kent nog steeds problemen met haar gezondheid. Het
ziekteverlof werd verlengd tot eind januari. We wensen haar een spoedig herstel!



In het tweede leerjaar zijn de kinderen gestart met de voorbereiding van hun Eerste
Communie op zaterdag 30 april 2016.

Carnaval:
Wij op vrijdag 5 februari carnaval vieren in onze school. Dit wil zeggen dat we ons gaan verkleden op
deze dag. Al onze kinderen (lager en kleuter) trekken ’s morgens hun verkleedkleren thuis aan. (Voor
de kinderen van de lagere school is er tijdens de middag in onze school ook wel de mogelijkheid om
zich om te kleden.)
Voor onze kleuters is het belangrijk een comfortabel pak aan te hebben. Liefst geen pak in één stuk.
Dit zorgt voor heel wat problemen bij het toiletbezoek. Zorg er voor dat uw kind zich comfortabel
voelt in de gekozen kledij en kinderen die het echt niet zien zitten om zich te verkleden, zijn uiteraard
ook in gewone kledij meer dan welkom!
Voor onze kleuters en kinderen van het 1° leerjaar gaat het feestje door in de voormiddag. Onze
leerlingen van de lagere school vieren carnaval in de namiddag. Onze leerlingen van de lagere school
proberen zich zo origineel mogelijk te verkleden.
Naar jaarlijkse gewoonte worden er de laatste dag voor de krokusvakantie pannenkoeken gegeten
in onze school. Het zijn ouders die het initiatief nemen om thuis een stapel pannenkoeken te bakken
en deze dan mee te geven naar de school. Wij warmen deze op en onze kinderen maken er een
heerlijke smulpartij van.
Een inschrijvingsstrookje zal je tijdens de week van 25 januari terug vinden in het heen-en
weerschriftje of in de agenda van uw kind.

In naam van al onze kinderen in ieder geval al een hartelijke ‘dank je wel’.

Niet vergeten!

Zaterdag 27 en zondag 28 februari 2016
EETDAGEN IN DE TIENDENSCHUUR

zondag 20 maart 2016
WANDELZOEKTOCHT VOOR HET HELE GEZIN

zaterdag 28 mei 2016
SCHOOLFEEST

Vriendelijke groeten van het voltallige team te Wakkerzeel
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