December 2021

Bedankt aan alle ouders

Bedankt voor het vertrouwen in onze professionaliteit.
We zetten ons op de meest creatieve manier aan alles wat ons te doen staat. We doen wat
we kunnen, voor al onze kinderen. We organiseren ons dagelijks anders. Elke dag vraagt een
aanpak die het op die dag het meest haalbaar maakt om de school, de klassen en de lessen
draaiende te houden. Dit heeft ook gevolgen voor jullie. Niet iedereen kan van thuis werken.
We doen onze hoed af voor jullie. Het is voor jullie een hele organisatie om alles gecombineerd
te krijgen met afstandsonderwijs, online-momenten,... De ene dag lukt dat, de andere dag lukt
dat helemaal niet.
Soms is het nodig om een klas (of de hele school) te sluiten. Dit gebeurde al om organisatorische redenen of ook wegens opgelegde quarantaine voor hele klassen. Hiervoor gaan we
steeds in gesprek met preventiedienst, CLB, gemeentelijke crisiscel en overkoepelend schoolbestuur. Niemand wordt gelukkig van extra maatregelen, maar soms kunnen we gewoon niet
anders.
Ik wil ook graag ons hele team bedanken: Al onze juffen en meesters, onze secretariaatsmedewerkers, ons onderhoudspersoneel, onze middagmoeders enz.
Iedereen steekt een tandje (of meerdere tandjes) bij waar nodig, waarvoor dank.
Er wordt gegoocheld met planning, overnemen van werk, online-momentjes, filmpjes, inhalen
van gemiste leerstof, taken op afstand,... In elke klas is de situatie anders. Ook daarom is de
aanpak in elke klas weer anders. Bedankt Team 'de Waaier' !
Evy

Gesubs. Vrije Lagere School ’de Waaier’ - Mgr. Cardijnstraat 39 - 2460 Kasterlee
Tel: 014 85 00 69 - E-mail : info@vbs-dewaaier.be - Web-site : www.vbs-dewaaier.be

Wo

1

Do

2

Vr

3

Ma

6

2A + 4de/5de/6de lj. Zwemmen
Speelgoeddag (zie ook bij ‘Prikbord’)
NM: Sinterklaas op bezoek in onze school

Di

7

Wo

8

2B / 2C + 1ste lj.
de

Do

9

6

lj.

Vr

10

3de lj.

Ma

13

Di

14

Wo

15

Do

16

Vr

17

Ma

20

Zwemmen
20.30 uur - online info-avond sneeuwklassen
Zwemmen

2A + 4de/5de/6de lj. Zwemmen

Rapporten + oudercontact
Di

21

Wo

22

Rapporten + oudercontact
2B / 2C + 1

ste

lj.

Zwemmen
Rapporten + oudercontact

Do

23

Rapporten + oudercontact

Vr

24

NM: halve dag vakantie!

Za

25

Kerstmis

Van ma 27/12 tot zo 9/01

Kerstvakantie

‘Speelgoeddag’
Naar aanleiding van het feest van de Sint vindt in onze school een
speelgoeddag plaats. Tijdens de speeltijden en de middag mag er
gespeeld worden met meegebracht speelgoed.
Opgelet: Al wie speelgoed meebrengt, is zelf verantwoordelijk. U, als
ouders, beslist wat zoon– of dochterlief mag meebrengen. We vragen
wel om geen computerspelletjes of ander speelgoed met batterijen mee
te geven. Wij hopen er een leuke speeldag van te maken.

Verkeersveiligheid!
We willen altijd de verkeersveiligheid van
alle kinderen vooropstellen. Dit doen we
bv. Door de actie ‘Helm op fluo top!’. Zo fijn
om al die fluo te zien! Safety first!
Daarnaast zetten we er ook op in om na
schooltijd de rijen op de meest veilige
manier tot aan het eindpunt te brengen.
Met de rij van de Geelsebaan hebben we
nu gemerkt dat het ‘naast de fiets stappen’
in de rij veel gestructureerder en veiliger
verloopt. We trekken dit dus door naar de
andere rijen. Angezien de voetgangers
in de andere rijen ook vooraan in de rij
gaan, heeft dit geen effect op de snelheid
waarmee de leerlingen aan het eindpunt
van de rij zijn. Safety first!

‘Familienieuws’
Hartelijke gelukwensen bij de geboorte van:
Billie : broertje van Lovely Lauwers (2C)

Communicatie
Voor een vlotte communicatie is
het heel fijn dat de mailtjes over
afwezigheden wegens ziekte/
testings/symptomen/resultaten/
attesten tegelijk gemaild
worden naar:
* info@vbs-dewaaier.be
* de klasjuf/meester.
Zo zien we op het secretariaat dat
de klasleerkracht ook op de hoogte
is en andersom.

