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‘Wieltjesdag’  

Wat mogen de kinderen meebrengen om mee te spelen tijdens de speeltijd ?                                                                                                                             

Een step, rolschaatsen, rollerskates, mini-auto’s zonder afstandsbediening, gocart, 

fiets, wade-board, skateboard. 

Wat mag niet? Auto’s met afstandsbediening. 

Veiligheid? Wie rollerskates bijheeft, zorgt best ook voor pols– en kniebeschermers, liefst ook 

elleboogbeschermers. 

!!!Elk kind blijft verantwoordelijk voor haar/zijn speelgoed. We lenen niets uit!! Wie niets bijheeft, 

mag ook niets van een ander kind lenen. De leden van de kinderraad houden een oogje in het 

zeil! 

‘Kinderraad’ 

Onze burgemeesters zijn verkozen en mogen hun stem laten horen. 
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Sponsortocht 

Van ma 31/10 tot zo 4/11  Herfstvakantie 



 

‘Gemachtigd opzichter - GO’ 

Er werd beslist dat fietsers de wegcode dienen te volgen dwz dat ze samen met de     
voertuigen de rijbaan gebruiken waar een snelheid van max. 30 km/uur geldt.                 
Kinderen jonger dan 10 jaar mogen gebruik maken van het voetpad. De GO zal 
zich opstellen langs de zijde van apotheek Van Ballaer om kinderen die te voet zijn 
en of jonge fietsers over te laten steken. De fietsers die de rijbaan gebruiken moe-
ten, zoals elk andere weggebruiker, wachten tot er geen verkeer meer komt van de 
tegenovergestelde richting om zo te kunnen afslaan richting Mgr. Heylenstraat en 
dit zonder hulp van de GO. 
 

Mogen wij u vragen om de veiligste routes te kiezen waar ‘s ochtends GO’s opge-
steld staan: 
 

- vanuit het noorden:  Binnenpad/Markt/ventweg/Mgr. Heylenstraat 
- vanuit het oosten:     Melkstraat/Geelsebaan/Mgr. Cardijnstraat 
- vanuit het zuiden:     Pater Damiaan/… 
- vanuit het westen:    Pastorijstraat/Mgr. Cardijnstraat 
 

Fietsers die toch wensen gebruik te  
maken van de Turnhoutsebaan/Markt/
Mgr. Heylenstraat kunnen ook steeds 
doorrijden tot aan de  GO thv  de                 
Pastorijstraat/Mgr. Cardijnstraat. 

‘Gezocht: tablets’ 

Heb je nog een goed functione-
rende tablet (of laptop met lader) 
thuis die eigenlijk niet meer wordt 
gebruikt? Hier zijn we heel blij me. 

Geef zeker een seintje via        
info@vbs-dewaaier.be. 

‘Rij Markt’ 

Voor de veiligheid van iedereen 
vragen we om uw kind(eren) op  

te halen aan de kant van de 
Pit en niet aan de kant van de                  
bovengrondse parking van het 

gemeentehuis / Delhaize. 

‘Gezocht: fietsen’ 

Onze leerkrachten maken bij klasuitstappen 
soms gebruik van de fiets. De fietsen die we 

nu op school hebben zijn aan vervanging 
toe. Mochten jullie dus nog een fiets staan 

hebben die jullie eigenlijk niet meer                                
gebruiken, dan kunnen ze een nuttig  

'tweede leven' bij ons op school krijgen.                                     
Alvast bedankt! 

‘Afwezigheden’ 

Gelieve de afwezigheid van  
je kind steeds te melden,             

- ofwel tussen 08.00 uur en 
09.00 uur op 014 85 00 69      

- ofwel via mail aan de klasjuf/
meester + info@vbs-

dewaaier.be.                             
Dankjewel! 



 

‘Plattegrond van onze school’  

‘Scholenveldloop’  



 

‘Quiz’ 

Vrijdag 10 februari 2023 

Noteer de datum alvast                       
in je agenda! 

‘Ontbijt-aan-huis’ 

Zondag 27 november 2022                                                                                     

Concrete info volgt! 


