Wilsele, 10 juni 2017

Beste ouders,
We hopen dat u en de kinderen genoten hebben van het ‘sportieve’
schoolfeest! Wij mochten zeer positieve reacties ontvangen waarvoor dank!
De opbrengst van het feest zal besteed worden aan meubilair voor de 4
nieuwe klassen.
Inderdaad, het eind van onze bouwwerken komt in zicht: de binnentrap nog afwerken, vloeren in de inkom, alle
sanitaire voorzieningen in werking stellen, poetsen èn we kunnen verhuizen!
Op maandag 3 juli organiseren we een klusdag waarop wij uw hulp kunnen gebruiken. Wat staat er op het
programma? Verven van het sanitair gedeelte, verven van de gang, plaatsen van kapstokken in de gang, verplaatsen
en in elkaar steken van het meubilair, inrichten van 4 nieuwe klassen (prikborden en digi-borden ophangen),
netwerkverbindingen leggen, borstelen van de speelplaats, snoeien en onkruid wieden, kasten uitkuisen… Wat
hebben we nodig: boormachines, plooiladders, snoeischaren, hakken… Wij voorzien: afdekfolie, verfmaterialen,
prikborden, ophangsystemen, kasten… U merkt het, voor iedereen is er wel een klusje! Wij hopen u dan ook te
mogen verwachten (ook al is het maar voor een uurtje) tussen 9.30 uur en 18.00 uur.
Papa’s feest
Op vrijdag 9 juni hebben de papa’s op school genoten van de QUALITYTIME met hun kleuter. Wat dacht u van:
tattoos aanbrengen, scheren van de baard, samen kokkerellen, vertellen, bingo-spelen en yoga? We eindigden het
feest op de speelplaats met dans. Aan al onze papa’s FIJNE VADERDAG!
Schoolraad
Op 1 juni kwam de nieuw samengestelde schoolraad samen. We namen afscheid van Mieke Nuytten en bedanken
haar voor de jarenlange inzet in de schoolraad. We verwelkomen Wim Dejongh! Het huishoudelijk reglement werd
overlopen en aangepast. Tevens was er overleg aangaande het schoolreglement voor het volgende schooljaar.
Dorpsplein Wilsele (Mededeling vanuit de stad)
Op de locatie waar momenteel nog het oude zwembad van Wilsele staat, wordt eind 2018 gestart met de aanleg van
het Sint-Agathaplein, een nieuw dorpsplein voor Wilsele-Putkapel. Hoe dit plein er zal uitzien, werd nog niet beslist.
Daarvoor wil de stad Leuven graag eerst jullie mening kennen. Laat ons weten wat volgens jou een waardevolle
invulling is van dit plein. Doe mee aan de online bevraging via dorpspleinwilsele.leuven.be. Deelnemen kan nog tot
en met woensdag 21 juni 2017. Wij willen graag zoveel mogelijk gebruikers van het openbaar domein de kans geven
hun mening te geven over het nieuwe Sint-Agathaplein. Meer info? wijkmanagement@leuven.be of 016/27 26 16
Weetjes:
- De laatste week zijn er geen warme maaltijden meer verkrijgbaar.
- In de gang aan de opvang liggen heel wat gevonden voorwerpen. Ga gerust een kijkje nemen.
- De afscheidsreceptie van de zesdeklassers gaat door op woensdag 28 juni om 19.30 uur.
- De misviering eind schooljaar vindt plaats op donderdag 29 juni om 13.30 uur. U bent welkom!
- De opendeur van augustus is gepland op woensdag 30 augustus van 18.00 uur tot 20.00 uur.
- Op woensdag 14 juni starten in de lagere school de toetsen.
- Op de laatste dag, 30 juni is er opvang tot 13.30 uur.

