
Wilsele, 30 maart 2017 

 

Beste ouders, 

Onze nieuwe website is een feit! 

Surf gerust door alle bladen, regelmatig wordt de website aangevuld! 

Graag brengen we enkele items van de website onder de aandacht: 

- De oudervereniging organiseert een familiequiz op 22 april. 

- Indien u of uw kind een vermoeden van pesten heeft: druk op de ‘Knop tegen pesten’. U vindt er de nodige 

informatie en een meldingsformulier. 

- Op de kalender vindt u de geplande activiteiten terug. Ook deze zal regelmatig aangevuld worden. 

Wegens werken op de route van het fietsexamen, werd het examen uitgesteld naar een latere datum. Blijven 

oefenen zesdeklassers! In verschillende klassen gingen fietsoefeningen door: balanceren, rijden over obstakels, 

doorgeven van een voorwerp tijdens het fietsen… Puik acrobatenwerk! 

Tijdens de hotdogdag was het mooi weer! Dank voor uw bijdrage. Er worden materialen voor de speelgoedkoffers 

aangekocht. 

Via een folder in de schooltas ontvangt u de eerste informatie i.v.m. het schoolfeest. De klassieke optredens gaan 

niet door wegens alle bouwwerken en wegens het ontbreken van een grote zaal. Niet getreurd, we zorgen voor een 

actief schoolfeest met animatie op 13 mei! 

De bouwwerken van de jongensblok worden in verhoogde versnelling afgewerkt. Tijdens de paasvakantie wordt de 

trap geplaatst en wordt de bovenverdieping van vloer voorzien. Wij en de kinderen dromen al van de nieuwe 

klassen!  

Samenwerking met ‘Ter Putkapelle’ 

Onlangs brachten onze peuters een bezoek aan de mobiele kinderboerderij die opgesteld stond in de tuin van het 

woonzorgcentrum. Samen met de bewoners hebben de kinderen genoten van de boerderijdieren. ROB kwam zelfs 

langs. Echte VIPS, die peuters van ons! Ook de paasklokken kwamen langs voor de kleuters van juf Els en juf Ilse. 

Leerkrachten op cursus! 

Onze leerkrachten scholen zich regelmatig bij. Hierbij een greep uit de gevolgde cursussen: STOP 4-7 (stoppen van 

ongewenst gedrag), 49 technieken om kinderen te laten excelleren (tips en tricks te gebruiken om kinderen goesting 

te laten krijgen in leren), welzijn (Wat bij een ongeluk tijdens schoolreizen?) , CLB-hervorming, ZILL (kennismaking 

met het nieuwe leerplanconcept)…  Zo blijven we up-to-date! 

We wensen jullie vanuit het ganse schoolteam een fijne vakantie. 

 

Vrolijk Pasen! 

 


