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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Een eerste schoolweek is gepasseerd. We kunnen het merken aan 

de schoolpoort ‘s ochtends. Het energieke enthousiasme heeft 

plaats geruimd voor een klein glimlachje en ogen die te weinig 

slaap verraden. Maar net daarom is het weekend uitgevonden! 

Dus: batterijtjes opladen en vanaf maandag genieten we opnieuw 

van een prachtige week! 

Prettig weekend! 

Meester Roel 

RAF GIRAFFEN: MEEBRENGEN 

Maandag mogen jullie een lege schoendoos  

meebrengen (met deksel). Deze gaan we op een  

leuke manier versieren, zodat we al onze liedjes en 

versjes hierin kunnen bewaren. Gelieve de doos goed 

van naam te voorzien en zorg ervoor dat ze zeker 

groot genoeg is voor papiertjes van A5-formaat (=de 

helft van een gewoon A4-blad). 

Alvast heel erg bedankt! 

Groetjes, juf Elise 

DINO-FIETSEN 

Op vrijdag 14 september in de voormiddag maken  

we een fietstocht door Wuustwezel. We zullen verschil-

lende mooie en historische plekjes kunnen bewonderen: 

o.a. de Gasthuishoeve, de E 10-Plas,  het Marum, de 

brug over de Kleine Aa, het Bouwke,  

het kasteel het Hof. 

meebrengen: 

-fiets in goede staat 

- fluo (en fietshelm als je dat hebt) 

- rugzakje of fietstas met drank en  

koek of fruit 

Veel fietsplezier!    

Juf Evelyne en juf Magd 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

11/09 Bezoek van de Chiro 

11/09 Ouderavond kleuterschool 

14/09 Fietstocht door Wuustwezel 4de lj. 

19/09 Dag van de sportclub 

20/09 Geen studie 

21/09 Strapdag 

24/09 Geen studie 

28/09 Scholenveldloop lagere school 

01/10 Vrije dag 

02/10 Kinderdag van de landbouw 

04/10 Schoolfotograaf 

15/10-

18/10 

Individuele oudercontacten  

kleuterschool 

29/10 Start herfstvakantie 

STUDIE 

Vanaf maandag start voor de leerlingen van de  

lagere school de studie. Onder begeleiding van een leer-

kracht kunnen zij huiswerk maken op school. We vragen 

om vooraf via het weetjesformulier in te schrijven , zo 

weten we wie we kunnen verwachten.  

Er is studie op maandag, dinsdag en donderdag. Telkens 

van 15u30 tot 16u00. Nadien kunnen de kinderen naar 

Stekelbees of je kan hen afhalen aan de school. Er is ook 

rijbegeleiding naar De Post en naar de dreef.  

Let op: af en toe is het vergadering voor de leerkrach-

ten, dan gaat de studie niet door. Dat is zo op 20/9 en 

24/9. We zorgen ervoor dat dit telkens in de nieuwsbrief 

aangekondigd staat.  

OUDERAVOND KLEUTERSCHOOL 

Dinsdag om 19u30 nodigen we alle ouders van  

de kleuterschool uit voor het algemene oudercon-

tact. In de klas zullen de leerkrachten  vertellen hoe 

er gewerkt wordt, wat de afspraken en verwachtin-

gen zijn,... Uiteraard is er ook tijd om eens rond te 

neuzen in de klas én voor een babbeltje achteraf. 

Hopelijk tot dan! 

WEDSTRIJD 

Omdat de refter van de oudste kleuters, het  

eerste, het tweede en het derde leerjaar deze zo-

mer een kleine make-over heeft gekregen, zijn we 

op zoek naar een leuke naam ervoor. Iets culinairs 

misschien? Of eerder iets ludiek? Alles kan! Schrijf je 

idee op een briefje en geef het aan de juf of mees-

ter. Wie weet wordt jouw naam wel uitgekozen?! 

EEN NIEUWE JUF VOOR DE RIKKI’S 

Omdat juf Anke jammer genoeg het schooljaar niet mee is  

kunnen starten hebben we een spliksplinternieuwe juf in ons mid-

den: juf Nele Bierwerts zal in haar plaats Rikki-juf zijn. We wen-

sen haar veel plezier toe en voor juf Anke: véél beterschap!!! 
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