Nieuwsbrief november 2019
Kalender november 2019
Ma. 28/10 tot en met zo. 3/11
Ma. 4/11

Herfstvakantie

Instapdag nieuwe kleuters
VM

CLB medisch schoolonderzoek 6de lj. (deel 1)

Di. 5/11

Fruit op school
VM

CLB medisch schoolonderzoek 6de lj. (deel 2)
KK3 naar de bib van Balen

NM

Zwemmen 2de, 3de en 6de lj.

16.00

CvCO - typcursus (refter)

Wo. 6/11

Kriebelteam op pad
Zwemmen KS3 (juf Wendy)

Ma. 11/11

Vrijaf (Wapenstilstand)
10.00

Herdenkingsplechtigheid 11 november - lln. 6de lj.
(viering kerk Wezel - plechtigheid kerkhof - receptie parochiezaal)

Di. 12/11

Fruit op school
NM

Zwemmen 1ste, 4de en 5de lj.

NM

CLB medisch schoolonderzoek 6de lj. (deel 3)

16.00

CvCO - typcursus (refter)

20.00

Oudercomité

Vr. 15/11

Muzische ateliers 1ste en 2de lj.

Di. 19/11

Fruit op school
NM

Zwemmen 2de, 3de en 6de lj.

Wo. 20/11

Zwemmen KK3 (mr. Tim)

Do. 21/11

4de lj. naar de bib van Balen

Vr. 22/11

VM

Oefenen grootouderfeest kleuters Sportlaan en Keiheuvelstraat

NM

Wafelenbak (oudercomité) voor het grootouderfeest

NM

4de lj. op leeruitstap naar melkveebedrijf Mol

VM

Grootouderfeest kleuters Sportlaan

NM

Grootouderfeest kleuters Keiheuvelstraat

19.30

Kienavond (turnzaal)
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Di. 26/11

Fruit op school
NM

Zwemmen 1ste , 4de en 5de lj.
KK3 naar home Nethehof

16.00

CvCO - typcursus (refter)

19.30

‘Van ongepast naar gepast gedrag’ door Elke Busschots
Robianozaal Rozenberg

Woe. 27/11
Do. 28/11

Verkeersklas 1C en 2A
VM

2A en 2B naar de bib van Balen

Vr. 29/11

3de lj. op fietstocht door Wezel
2C naar de bib van Balen

Kriebelteam op pad na elke schoolvakantie
Woensdag 6/11 trekt ons ‘Kriebelteam’ weer op pad om alle kleuters en leerlingen te controleren op
luisjes. We hebben de vorige jaren vastgesteld dat deze preventieve actie zeer goed werkt. Het aantal
meldingen doorheen het schooljaar is sterk gedaald.
Weet dat dit initiatief positief bedoeld is om samen luizenproblemen te voorkomen. Indien er vragen
zijn, neem gerust contact met de directie of de verpleegkundige van het CLB (014 33 76 20).
Ter info. Om luizen uit te roeien, geniet de nat-kam-methode de voorkeur. Geen enkele luis overleeft de
behandeling indien je ze correct uitvoert. Bovendien worden sommige kinderen zo vaak met luizen
besmet dat ze beter niet elke keer met agressieve, chemische producten behandeld worden. De natkam-methode vereist weliswaar enige tijd, maar is onschadelijk, goedkoop en heeft geen
nevenwerkingen.
Meer info: http://www.clb-kempen.be/luizen-de-nat-kam-methode

Grootouderfeest vrijdag 22 november 2019
Vrijdag 22 november nodigen we alle (over)grootouders uit in onze turnzaal voor het jaarlijks
grootouderfeest. Tijdens de voormiddag treden de kleuters van de Sportlaan op, tijdens de namiddag
zijn de kleuters van de Keiheuvelstraat aan de beurt. Tijdens het schoolfeest in maart komen de
kleuters opnieuw in actie zodat ook de ouders de voorstelling kunnen bekijken.
We zijn nog op zoek naar garçons tijdens het grootouderfeest, zowel voor- als namiddag.
Kan jij ons hierbij helpen of ken je iemand die dit wil doen? Graag een seintje via
directie@basisschoolwezel.be
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Verkeersdrukte verwacht op donderdag 21 en vrijdag 22 november 2019
Zowel donderdag- als vrijdagochtend verwachten we heel wat verkeersdrukte aan de ingang van de
lagere school. Alle kleuters worden die twee dagen ’s morgens in de Keiheuvelstraat verwacht voor het
(oefenen van het) grootouderfeest. Hou best rekening met deze drukte en laat, indien enigszins
mogelijk, de auto een keertje thuis. Fietsers en voetgangers kunnen makkelijk via de kiosk het
schoolterrein op een veilige manier bereiken.

Kienavond vrijdag 22 november 2019 19u30
Graag nodigen we iedereen uit op onze jaarlijkse kienavond in onze turnzaal. De hoofdprijs is liefst
400 euro en we voorzien ook 10 leuke prijzen voor de kinderkien, elektrische toestellen van bekende
merken, prijzen links/rechts, troostprijzen. Kaarten in voorverkoop te verkrijgen in de school. Iedereen
welkom!
Met de opbrengsten van de activiteiten van het oudercomité hopen we onze speelplaatsen nog meer te
verfraaien.
Ook voor de kienavond zijn we nog op zoek naar garçons van 18.45 tot ongeveer 23.00 uur. Moest je
ons hierbij kunnen helpen, graag een seintje via directie@basisschoolwezel.be Alvast bedankt!

Wil jij ook een steentje bijdragen aan de goede werking van onze school? Nieuw: de hulpcheque
Als school kunnen we op heel wat momenten beroep doen op hulp van vrijwillige ouders, grootouders,
oud-leerlingen, sympathisanten, … We denken hierbij bv. aan niveaulezen, gemachtigd opzichters,
kriebelteam, oudercomité, kookteam, klusjesteam, garçons tijdens activiteiten, … We zijn al deze
mensen dan ook super dankbaar!
Wil jij ook een steentje bijdragen en dit aan ons kenbaar maken? Na de herfstvakantie bezorgen we
aan alle oudste leerlingen een ‘hulpcheque’. Hierop kan je invullen wanneer en waarmee je ons zou
kunnen helpen. Alvast bedankt!

Helm Op Fluo Top - vanaf maandag 4 november 2019
Na de herfstvakantie starten we opnieuw met de actie Helm Op Fluo Top. Gratis naar de zoo in
Antwerpen of Planckendael? Het kan! Elke dag kan je met helm én fluokledij twee stickertjes verdienen.
In principe heeft elke leerling voldoende tijd om genoeg stickers te verzamelen. Gewoon doen dus…
Dit project wordt georganiseerd in heel wat Vlaamse scholen. We hopen dat onze leerlingen tijdens de
komende maanden zoveel mogelijk worden gestimuleerd om fluovest en een fietshelm te dragen door
de stickers te sparen.
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