Beste ouders,
Het schooljaar schoot uit de startblokken en nu de herfstvakantie voor de deur staat, leek het ons wel
leuk om jullie wat nieuws uit de Wegel mee te geven! Lees je even mee?
Groeten van het wegelteam!

Wist je dat?
-

-

-

-

-

-

Het vijfde leerjaar zowaar op de foto staat met Tom Waes?
De 3de kleuterklassen aan de slag zijn met de koalatest die dienst doet als
taalscreening?
Ons 3de leerjaar op bosklassen vertrokken is.
College Ten Doorn finalist is van de ‘strafste school’ van MNM?
De derde kleuterklas op stap ging naar het Leen?
Ons team op de pedagogische studiedag de koppen samen stak over fijne en
grove motoriek stimuleren bij kleuters door middel van krullenbol, schrijfmotoriek
en kansarmoede? Het was een inspirerende dag!
Onze leerlingenraad werkt rond het thema klimaat? Ze kregen een workshop van
vzw Djapo en gingen dan aan de slag! Via een bevraging stimuleert elk lid van de
leerlingenraad zijn klas om na te denken over de oorzaken van de klimaatopwarming.
Samen gaan ze op zoek naar actiepunten om op school aan te pakken. We zijn zeer
benieuwd naar hun aanbevelingen!
We dit jaar terug een schoolfeest organiseren? Vrijdag 28 januari mag je alvast in je
agenda noteren!
De kinderen van het 5de en 6de leerjaar dit schooljaar allemaal een laptop ter
beschikking zullen hebben om in de klas mee te werken. Wij breiden ook ons WIFInetwerk uit.
We blij zijn dat zoveel ouders het briefje hebben ingevuld om op school te komen
helpen?
De school werkt met het jaarthema ‘als bomen vertellen’? Elke maand krijgen de
leerlingen uit de lagere school een bladwijzer met een verwijzing naar het jaarthema
én een waarde in de kijker! Op die manier proberen we de kinderen te leren dat
waarden en normen belangrijk zijn om als groep samen te leven.
Er 559 kinderen elke dag naar De Wegel komen?
Er vorig weekend duchtig geklust werd door de ouderraad en de vrienden van de
ouderraad?
Het eerste leerjaar een workshop volgde in de kunstacademie?

Voor foto’s bij de wist-je-datjes verwijzen we graag naar onze facebookpagina!
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Beste ouder,
Om jou en je zoon/dochter te helpen om op tijd te komen geven we
je hieronder nog eens de schooluren op een rijtje! Als school
begrijpen we dat het niet altijd makkelijk is om op tijd te komen maar
anderzijds willen wij onze kinderen ook leren dat op tijd komen een
belangrijke attitude is. We hopen dat dit koelkastblaadje jou als
ouder helpt! Hang het op een zichtbare plaats in huis!

Vandaag net niet op tijd op school?
Morgen beter!
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