Nieuwsbrief september 2019

Beste ouders en leerlingen,
Hopelijk heeft iedereen een fijne deugddoende vakantie achter de rug. Maandag 2 september
verwachten we 402 leerlingen voor de eerste schooldag: 271 kinderen in de lagere school en
131 kleuters. De meeste kinderen zijn vast en zeker al benieuwd naar de nieuwe klas, de nieuwe
juf of meester en misschien wel nieuwe vriendjes.
Bedankt voor het vertrouwen dat jullie in onze school hebben. We zullen ook dit schooljaar weer
ons uiterste best doen om er een reuze schooljaar van te maken.
Schoolteam Wezel

Kalender september 2019
Ma. 2/9

08.40

Woe. 4/9
Do. 5/9

Start nieuwe schooljaar (volledige schooldag)
Kriebelteam op pad

18.00

Informatieavond 1ste en 2de lj.

19.15

Informatieavond 3de en 4de lj.

20.30

Informatieavond 5de en 6de lj.

Do. 12/9

19.00

Informatieavond kleuterschool Keiheuvelstraat en Sportlaan

Vr. 13/9

09.00

Viering begin schooljaar (LS)

09.00

5de lj. herdenkingsplechtigheid einde WO II ( kerkhof Wezel)

15.45

Typles CvCO (refter)

20.00

Oudercomité (nieuwe leden welkom)

Di. 17/9
Vr 20/9

Strapdag (graag zoveel mogelijk fietsers en wandelaars)

Di. 24/9

Typles CvCO (refter)

Do. 26/9

Scholencross Bleukens Balen (lagere school)

Vr. 27/9

4de lj. naar bib van Balen
6de lj. naar Fiesta Lumina Keiheuvel (filmvoorstelling)
5de lj. naar museum Kempenland (Oertijd)

Zo. 29/9

Schoolrestaurantdag
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Kom jij ook bij het oudercomité?
Graag willen we een oproep doen om lid te worden van het oudercomité. We vergaderen
eenmaal per maand en organiseren allerlei activiteiten zoals de restaurantdag, kienavond,
schoolfeest en ontbijt. Daarnaast zijn er ook de pedagogische avonden en hulp bij schoolse
aangelegenheden zoals bijvoorbeeld het grootouderfeest.
De eerstvolgende vergadering vindt plaats op dinsdag 17 september om 20.00 uur, einde ten
laatste om 22.00 uur. Interesse? Kom vrijblijvend eens naar de vergadering.

Help jij ook mee om onze kinderen veilig naar school te laten fietsen?
Reeds heel wat jaren kunnen we elke dag rekenen op enkele vrijwilligers die voor en na
schooltijd het kruispunt van Balen-Neetlaan, Langestraat en Congostraat bewaken. Waardoor
heel wat fietsers en voetgangers het kruispunt veilig kunnen oversteken. Dankjewel!
We zijn nog steeds op zoek naar enkele nieuwe mensen die de huidige groep kunnen aanvullen.
Wil jij dit initiatief daadwerkelijk ondersteunen zodat het kan blijven bestaan? Spreek één van de
opzichters (André, Marion of Sandra) aan of geef een seintje op het bureel. Alvast bedankt!

Het kriebelteam op pad doorheen de hele school
De eerste woensdag na een schoolvakantie worden de kinderen gecontroleerd op luisjes en/of
neten. De leden van het kriebelteam worden opgeleid en begeleid door de verpleegkundige van
het CLB.
We hebben ondertussen ondervonden dat dit initiatief werkt. Het aantal meldingen van luizen in
de kleuterschool is spectaculair gedaald sinds de start van het kriebelteam.
Sinds vorig schooljaar proberen we daarom dan ook telkens alle leerlingen te screenen. Voor een
vlot verloop vragen we die dag vlechtjes en gel te vermijden.
Meer info: http://www.clb-kempen.be/luizen-de-nat-kam-methode
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