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Belangrijke data: 

 14/01  Pedagogische  

 studiedag 

 14/01 Kijkmoment voor nieu-

we leerlingen (tussen 16-20u) 

 15/01  Geen studie 

 17/01  Back 2 schoolparty 

 22/01  Rapport lagere school 

 4/02  Pedagogische  

 studiedag 

 6-7/03  Theater 

 28-29  Grootouderfeest 

  Kleuterschool 

Beste allemaal 

2015 is van start gegaan, we kunnen dus stilaan beginnen aftellen naar de 

lente. En naar het schoolfeest, de vossenjacht, de schoolreis, het theaterproject,

… Maar eerst: de BACK TO SCHOOLPARTY. Deze fuif, door onze oudervereniging 

georganiseerd, is stilaan een echte traditie aan het worden, we zijn over 8 dagen 

al aan de 7de editie toe! Als je nog kaarten wil bestellen in voorverkoop, graag 

tegen maandag! Deze woensdag hebben we ook een inkijkmoment voor nieuwe 

leerlingen. Zij kunnen met hun ouders komen voor een kennismaking met -en 

rondleiding in de school. Van harte welkom tussen 16 en 20u! 

Meester Roel 

 

BERICHT VOOR IEDEREEN: Fluo 
De winnende fluo-klas van december is weerom het zesde leerjaar.  Wel een dikke 
pluim voor de andere klassen die allemaal in de 90 scoren.  Dus flinke vooruitgang 
voor de kindjes van het eerste leerjaar. Goed zo! 
 

BERICHT VOOR IEDEREEN: woensdag 14 januari: geen school voor de kinderen! 
Voor de leerkrachten is het pedagogische studiedag. De kleuterjuffen gaan op 
schoolbezoek in Berchem. We gaan kijken hoe zij daar werken en wat wij daar 
voor onze school uit kunnen leren. De leerkrachten van de lagere school gaan ver-
der in het traject van het CEGO (Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs). Zij 
verdiepen zich verder in ‘routeplanner’, een vorm van gedifferentieerd leren.  
Hopelijk wordt het voor de leerkrachten een boeiende en leerrijke dag. De kin-
deren wensen we een speelse en gezellige dag toe! 



 

 

 

 
Hallo little kids, kids, ouders, familie en vrienden, iedereen van Wuustwezel en omstreken die zich graag amuseert,  

Op zaterdag 17 januari 2015 is het weer zover; dan gaan we fuiven 

op de ‘Back to school party 7’ 

Voor de little kids (alle kleutertjes) start het feest al om 14.30 u en 

het duurt tot 16 u. Trek je mooiste verkleedkleren aan om mee te 

dansen met onze speciale gasten.   

Daarna feesten de kids (lagere schoolkinderen) van 16 u tot 19 u 

tijdens de spetterende discoshow. 

Dit wordt dansen op coole muziek met verrassende spelletjes. 

Echt een onvergetelijke dag waar iedereen zich te pletter gaat 

amuseren!  

’s Avonds is het party-time voor de ouders, familie en vrienden. 

Vanaf 21 u. is iedereen welkom voor een fantastisch optreden van 

‘Sold Out’. Zij brengen ambiance als geen ander met hun mix van 

rock en pop covers die jong en oud kan smaken. En terecht!! Zij 

brengen natuurlijk, zoals wordt verwacht, stevige krakers en sfeer-

volle ballades, die elkaar in een harmonieus tempo afwisselen. Na 

het optreden volgt er een after-party met DJ PAT. 

BERICHT VOOR IEDEREEN: Overlijdensberichten 
Droevig nieuws bij de start van het nieuwe jaar. De moeder van juf Magd en de 
grootmoeder van juf Mieke zijn deze week overleden. We willen onze juffen en 
hun families sterkte wensen in deze moeilijke tijden. 

 

BERICHT VOOR DE MICKEY MOUSEKLAS:  
Beste ouders, 
In onze klas hebben wij een speelgoedbak met allerlei kleine speeltjes,  
waarmee de kleuters spelen wanneer ze  klaar zijn met hun taak, activiteit, enz. 
Om deze speelgoedbak terug aantrekkelijker te maken vragen wij of je kleuter een 
klein speelgoedje dat ze kunnen missen mogen meebrengen.  
Juffen van de Mickey Mouseklas 


