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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Een nieuwe nieuwsbrief deze week. Jullie hebben ongetwijfeld 

gemerkt dat er al eens een weekje wordt overgeslagen. Dat is 

natuurlijk omdat onze kalenders nu minder gevuld zijn dan an-

dere ‘normale’ jaren. Het corona-jaar heeft ons ook geïnspi-

reerd om ‘Smartschool’ uit te proberen. Een handige manier om 

met ouders en leerlingen te communiceren. In secundaire scho-

len is dit al volop ingeburgerd. Wij willen ook graag  

starten en bereiden alles voor om dit aan jullie aan  

te bieden. De leerkrachten zijn alvast enthousiast…  

Je hoort er dus binnenkort meer over! 

Prettig weekend! 

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

26-

28/01 

Oudercontacten  

eerste leerjaar 

27/01 Studiedag:  

geen school voor de kinderen 

29/01 Wieltjesdag 1 en 2 

01/02 Instap nieuwe kleuters  

12/02 Carnaval (de corona editie) 

15-

19/02 

Krokusvakantie 

22/02 Instap nieuwe kleuters 

8-11/03 Oudercontacten kleuterschool 

30/04 Vrije dag 
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DE KLAS VAN JULES ZOEKT... 

Ons klasje breidt uit, daarom zoeken we nog enkele  

spulletjes. Heb je één van onderstaande spullen in huis en wil je 

ons hiermee plezieren? Geef dan zeker een seintje aan juf Sofie 

of juf Anke.  

Groetjes uit de Klas van Jules!  

 

 

 

 

 

 

 

 
Keukentje Ikea               potje Ikea           potje Babybjörn (kleur maakt niet uit) 

POËZIEWANDELING ACADEMIE 

Een 3 km lange toegankelijke wandeling die 

loopt van huis tot huis, waar er aan ramen 

gedichten van Guido Gezelle, Bart Moe-

yaert, Wouter Deprez, Toon Her-

mans,...beeldend ophangen. Er is boven-

dien een gratis app downloadbaar waarmee 

je de route kan volgen en wanneer je in de 

buurt van het huis komt wordt het gedicht 

voorgedragen door leerlingen woord. 

De wandeling kan je maken vanaf donder-

dag 28/1 (18u) tot en met 28/2.  

Meer info op:  

www.wuustwezel.be/poeziewandeling 

STUDIEDAG: WOENSDAG GEEN SCHOOL! 

Opgelet: 

Volgende week woensdag is er geen school voor de kinderen. De 

leerkrachten hebben dan pedagogische studiedag. We gaan op 

een corona-veilige manier starten met een nieuw project: een 

mooie samenwerking met het CLB, het ondersteuningsnetwerk 

VOKAN, de pedagogische begeleidingsdienst en met de Universi-

teit van Gent. Iets waar we alvast heel erg naar uitkijken! 

PARKEREN IN DE SCHOOLOMGEVING 

Met het weer van vandaag ga je al eens met de wagen… let er 

zeker op dat je deze op een correcte manier parkeert en wees 

hoffelijk voor elkaar. Graag merken we ook op dat de mondmas-

kerplicht geldt in de omgeving van alle scholen, dus ook als je 

parkeert in de buurt van GO! De Vinkjes. Dankjewel om ook aan 

hen te denken! 

http://www.wuustwezel.be/poeziewandeling

