Nieuwsbrief 6 Februari: schooljaar 2015- 2016

Beste ouders,

De eerste maand van het jaar 2016 zit er al weer op. Aan de agenda te zien, hebben we ook in
februari heel wat leuke en spannende activiteiten. Zet je bril maar op en lees aandachtig wat er zoal
te gebeuren staat in onze school.
Deze brief is ook terug te vinden op onze website.

Op de agenda:

Maandag 1 februari

Vrijdag 5 februari

→

teldag leerlingen

→

instapdag voor nieuwe kleuters

→

laatste zwemles voor het 1° en het 2° leerjaar

→

start van de week tegen pesten

→

rapport

→

we vieren carnaval

Maandag 8 februari – zondag 14 februari
Maandag 15 februari

→

krokusvakantie

→

instapdag nieuwe kleuters

→

zwemmen voor het 3°, 4° leerjaar + 3° kleuterklas A

→

warme truiendag

Donderdag 18 februari→

project Anne-Frank voor het 6° leerjaar

Maandag 22 februari →

bezoek aan het belevingscentrum in Tildonk voor 5 en 6

Dinsdag 23 februari

→
infoavond voor ouders van de 3° kleuterklas i.v.m. schoolrijpheid
(uitnodiging volgt)

Vrijdag 26 februari

→

bezoeken van de Kazerne Dossin: voor het 6° leerjaar

Zaterdag 27 en zondag 28 februari

→

eetdagen: iedereen welkom!

Maandag 29 februari

→

zwemmen voor het 3°, 4° leerjaar + 3° kleuterklas B

Dinsdag 1 maart

→

start van de inschrijvingen voor broers en zussen

Wist je dat …


wij deelnemen aan de week tegen pesten? Deze gaat door van maandag 1 februari tot en
met vrijdag 5 februari. We dansen de move tegen pesten, maken vriendschapsbandjes voor
elkaar en schrijven mooie gedichten voor onze goednieuwskrant.



er op 1 februari nieuwe peuters starten in de klas van meester Hans? Wij hopen dat ze zich
snel thuis voelen in onze school.



onze peuters vogeltjes tellen en voederen!



onze kleuters van juf Jessika circus gespeeld hebben voor alle kleuters van de kleuterschool.
Er waren olifanten, clowns en echte acrobaten. Foto’ staan op onze website!



de kinderen in de tweede kleuterklas nu alles afweten van de ruimte?



onze kleuters van de derde kleuterklas ruimtehelmen gemaakt hebben. Ze waren helemaal
klaar om naar de verschillende planeten te vliegen.



de kinderen in het eerste leerjaar geleerd hebben over de tijd. Samen maakten ze een
zandloper, een klok en er werd ook een liedje gemaakt.



de kinderen van het 2° leerjaar een jaarkalender gemaakt hebben. Alle belangrijke dagen
werden speciaal in de verf gezet, zo ook de verjaardagen van de kinderen.



de kinderen in het 3° leerjaar spreekbeurten houden met al thema: ‘Familie!’ De juf is super
fier want het zijn één voor één pareltjes.



de kinderen van het 4° leerjaar hun eigen kookprogramma aan het maken zijn? Je kan
‘Dagelijkse kost’ ook terug vinden in de school van Wakkerzeel.



de leerlingen van de 5° klas op de ‘gedichtendag’ een ‘gedichtenwandeling’ gemaakt
hebben?



de leerlingen van het 6° leerjaar op studiedag gingen naar ‘IMEC’ om er les te krijgen van
professor ‘A-toom’. Het was een leerrijke ervaring.



er twee nieuwe zorgvriendjes aanwezig zijn in de klas van juf Veerle. Tobi en Mindy staan
altijd voor onze kinderen klaar!



het op maandag 15 februari dikke truiendag is. Hiermee willen wij de klimaatsverandering
nog eens onder de aandacht brengen.



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 gaat het feestje door in de voormiddag. Onze leerlingen van de lagere
school vieren carnaval in de namiddag. De leerlingen van het 1° leerjaar vieren mee in de
namiddag.

Mededelingen:


Broers en zusjes (geboortejaar 2014) die volgend schooljaar naar onze school willen komen,
mogen zich tijdens de periode van 1 maart 2016 tot 15 maart 2016 inschrijven. Met het
nieuwe inschrijvingsdecreet hebben deze kinderen voorrang in onze school. Er liggen
formulieren klaar op het secretariaat en in de kleuterblok. Vraag er gerust naar bij de directie
of bij ons kleuterteam!



Op dinsdag 23 februari organiseren wij een infoavond i.v.m. de toeters. Deze infoavond is
voor ouders van de 3° kleuterklas. Een officiële uitnodiging volgt.



Onze leerlingen van de lagere school krijgen hun rapport mee op vrijdag 5 februari. Dit is
net voor de krokusvakantie.



Onze zorgvriendjes willen graag nog enkele broers en/of zusjes. Daarom zijn we op zoek naar
mama’s of oma’s die kunnen haken. Het patroon is echt gemakkelijk. Wie kan ons helpen?



Restjes wol zijn dankbaar om te knutselen. In onze school zijn we bijna door onze voorraad
heen. Wie thuis restjes wol liggen heeft, mag deze meebrengen naar de school waarvoor nu
al onze oprechte dank!



Tijdens de gymles zal meester Guanny de ‘Move tegen pesten’ aanleren. Deze gaan we met
z’n allen dansen tijdens de laatste week voor de krokusvakantie. Dit op initiatief van onze
leerlingen!



Normaal gezien gingen wij een wandeltocht organiseren op zondag 20 maart. We hebben
vernomen dat er op die dag ook rommelmarkt is in de Kelfsstraat. Om die reden hebben wij
onze wandeltocht verzet naar de strapdag in september.



Onze kleuterleidsters vragen om de kleutertjes bij koud weer geen handschoenen aan te
doen maar wel te kiezen voor wantjes! Bevestig de wantjes met een koordje aan de jas. Zo
hebben wij een pak minder verloren wanten en de kinderen lekker warme handjes.

Nieuws van het secretariaat:
Voor de periode van januari en februari zal U maar één rekening ontvangen.

School bereiken via de telefoon:
We horen van sommige ouders dat het moeilijk is om de school telefonisch te bereiken. In de
voormiddag is juf Yolande in de lagere school en kan je best bellen op het nummer: 016/60 88 85.
(nummer van de lagere school)
In de namiddag gaat juf Yolande naar de kleuterschool en dan kan je best bellen op het nummer:
016/44 09 91. (nummer van de kleuterschool)
Je mag ook altijd bellen naar de GSM van juf Yolande: 0478/59 19 19

Zieke leerkrachten:
Tijdens de maand januari hadden we heel veel zieke kinderen. De griep had ook onze leerkrachten te
pakken. Gelukkig is iedereen terug gezond en kunnen we vanaf deze week met een voltallig team aan
de slag.
Het ziekteverlof van Juf Berlinda werd nog verlengd. Juf Leentje blijft dus werkzaam in onze school.
Er is ook goed nieuws: het bevallingsverlof van juf Karlijn loopt af. Na de krokusvakantie komt zij
terug werken. We willen alvast juf Liesa bedanken voor alle goede zorgen!
We hebben ook positief nieuws. Juf Nine trouwt op zaterdag 13 februari. Wij wensen Nine en Bram
een hele dikke proficiat en een fantastisch feest!

Luizen:
TIP: kijk de haren van uw kind elke dag na! Indien er beestjes gevonden worden is het niet alleen
noodzakelijk de haren te behandelen maar ook alle kledij (mutsen, sjaals, jassen) van het kind te
wassen.
Verkeerscomité:
Ouders maken zich zorgen over de verkeerveiligheid rond de school. De school nam heel wat
initiatieven zoals het aankopen en plaatsen van de octopuspalen, onderhandelen met de gemeente,
verkeerslessen, enz.
Samen met het oudercomité vinden we het toch zinvol om het verkeerscomité bij elkaar te roepen.
Het is de bedoeling om samen eens te kijken welke stappen er reeds gezet zijn en wat we nog
kunnen ondernemen.
Het verkeerscomité komt samen op woensdag 2 maart om 20.00u in de lagere school van
Wakkerzeel. Iedereen is welkom!
Kinderen die te laat komen:
Mogen wij vragen, indien je te laat op school aankomt, uw kind zelf de klas binnen te brengen! Het is
te gevaarlijk om je kind zomaar op de parking af te zetten en terug te vertrekken. De kinderen lopen
soms terug en kunnen op die manier betrokken geraken bij een verkeersongeval.
We maken dus een goeie afspraak:

BEN JE TE LAAT! BRENG DAN JE KLEUTER ZELF TOT IN DE KLAS!

Eetdag:
Op zaterdag 27 en zondag 28 februari hebben wij onze jaarlijkse eetdagen. Na het succes van vorig
schooljaar geven wij de mensen terug de gelegenheid om te kiezen op welke dag ze liefst komen
eten. Wij hopen heel wat ouders en vrienden te mogen begroeten op één van deze dagen.

Brief om in te schrijven volgt!

Vriendelijke groeten van het voltallige team te Wakkerzeel

Met oprechte dank!
Team Wakkerzeel

Niet te missen!
Zaterdag en zondag 27 februari 28 februari 2016
EETDAG IN DE TIENDENSCHUUR

vrijdag 25 maart 2016
KINDERROMMELMARKT +

TWEEDEHANDS FIETSENVERKOOP

zaterdag 28 mei 2016
SCHOOLFEEST

