Nieuwsbrief februari 2019

Kalender februari 2019
Vr. 1/2

Instapdag nieuwe kleuters

Ma. 4/2

CLB medisch schooltoezicht 3j. kleuters
Verkeersklas 1B

Di. 5/2

Schoolfruit
NM

5de lj. naar Bleukens Balen (gezond bordje sport)

Woe. 6/2

Plaatselijke verlofdag

Do. 7/2

4de lj. naar de bib van Balen
Kleuters op schoolreis naar Pretland Hasselt
19.30

Gratis infoavond ‘Pesten bij kinderen en jongeren’ - Gie Deboutte in de zaal van SJB-college Jakob Smitslaan 36 Mol

Ma. 11/2

CLB medisch schooltoezicht 3j. kleuters

Di. 12/2

Schoolfruit

Wo. 13/2

16.00

IPOC - typcursus (refter)

19.00

Schoolraad en Plaatselijk Comité

20.00

Oudercomité

Do. 14/2

2de lj. naar de bib van Balen

Di. 19/2

Schoolfruit

Wo. 20/2

VM

kleuters 3KK en 3KS gaan zwemmen in Vita Den Uyt

Do. 21/2

5de lj. naar de bib van Balen

Di. 26/2

Schoolfruit
16.00

IPOC - typcursus (klas 5A)

19.00

Infoavond 1ste lj. en 2de lj. (lezen)

20.00

Infoavond 3de kleuterklas (overstap kleuterschool – 1ste lj.)
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Do. 28/2

1ste en 2de lj. naar binnenspeeltuin Circus Bruul Geel
6de lj. naar BaoSO-dag in Ginderbuiten
CLB - medisch schooltoezicht 3j. kleuters

Vr. 1/3

3de, 4de, 5de en 6de lj. gaan verkleed schaatsen in Lommel

*** maandag 4 maart tot en met zondag 10 maart : krokusvakantie ***

Schoolfeest weekend 23 – 24 maart 2019
Graag nodigen we iedereen nu al uit voor ons schoolfeest.
Programma
Zaterdag 23 maart

Zondag 24 maart

13.30 Kleuteroptreden Keiheuvelstraat
16.00 In Phantasy World 1ste en 2de lj.
20.00 Wezel - QUIZ

13.30 Kleuteroptreden Sportlaan
15.30 Google Earth 3de en 4de lj.
16.45 Yesterdayland 5de en 6de lj.

Doorlopend: grimeren, kleuterspelletjes, frietkraam, hotdog, taverne, …
De taverne is op zaterdag en zondag al geopend vanaf 11.30 uur zodat je ook ’s middags nog
voor het begin van de activiteiten terecht kan voor een etentje zonder zorgen. Aanbod van
versbereide streekgerechten, spaghetti, croque-monsieur, pannenkoek, dessert, … De keuken
sluit om 18.30 uur.
De frituur is geopend op zaterdag van 11.30 tot 00.30 uur en zondag van 11.30 tot 18.30 uur
Kortelings verdelen we de tombolalotjes aan alle kinderen. De eerste twee hoofdprijzen zijn
waardebons van liefst € 250 van Spar Schoeters en Electro Vreys Lommel. Daarnaast zijn er nog
tal van mooie prijzen.
Op zaterdagavond organiseren we onze jaarlijkse Wezel-QUIZ. Kom uit je zetel en quiz met de
leerkrachten, oudercomité, oud-leerlingen en ouders mee. Het belooft opnieuw een leuke quiz te
worden waaraan iedereen kan meedoen. Je hoeft echt geen quizkampioen te zijn om met succes
deel te nemen; geluk speelt zeker mee! Een ploeg kan je vormen met maximum 6 personen.
Een aparte uitnodiging met inschrijvingsformulier voor de quiz vind je in bijlage.

De opbrengst van het schoolfeest zullen we zeker goed besteden. De voorbije jaren werden heel
wat projecten gerealiseerd: nieuwe turnzaal, nieuwe luifels op de speelplaats van de lagere
school, vernieuwing afsluiting schoolterrein Keiheuvelstraat, nieuw sanitair blok met luifel en
vernieuwing speelplaats Sportlaan, digitale schoolborden in alle klassen van de lagere school, …
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Ondertussen blijven we verder werken aan een fijne schoolomgeving voor onze kinderen. Na de
paasvakantie worden de speelplaatsen van beide kleuterscholen verfraaid in samenwerking met
de leerlingen van Thomas More.
Zowel zaterdagnamiddag, zaterdagavond als zondagnamiddag kunnen we steeds helpers
gebruiken. Ook op zondag omstreeks 18.00 uur is alle hulp welkom om de turnzaal volledig op te
ruimen. Wil je graag ook een steentje bijdragen aan de organisatie van ons schoolfeest, geef een
seintje via contact@basisschoolwezel.be Alvast bedankt!

Laat je zien of je bent gezien
Onze gemachtigde opzichters doen een dringende oproep aan alle fietsers en voetgangers om
elke dag fluovestjes, lichtgevende bandjes, lichte kledij, e.d. te dragen. Zij merken vooral in deze
donkere dagen hoe belangrijk het is om ‘gezien’ te worden.

Gratis infoavond ‘Pesten bij kinderen en jongeren’ - Guy Deboutte Op donderdag 7 februari 2019 nodigt de jeugddienst van Mol alle ouders uit op de gratis
infoavond ‘Pesten bij kinderen en jongeren. Met oog voor de rol van ouders en school.’
Deze boeiende avond wordt gebracht door Gie Deboutte, expert op gebied van pesten,
cyberpesten, preventie van probleemgedrag van kinderen en jongeren, werkzaam als trainer,
leraar en auteur van diverse artikels en boeken.
De infoavond start om 19.30 uur en vindt plaats in de zaal van het Sint-Jan Berchmanscollege,
Jakob Smitslaan 36 in Mol – Centrum. De deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht.
Dit kan door een mail naar jeugddienst@gemeentemol.be of een telefoontje naar de jeugddienst
via 014 33 05 30.

Infomomenten KSOM voor ouders van het 6de lj.
In bijlage vind je de uitnodiging voor de informatieavonden voor de ouders van leerlingen die de
overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs zullen maken.

Eindelijk terug schoolzwemmen
Het zwembad Vita Den Uyt is bijna klaar. Dit betekent voor onze leerlingen dat we na lange tijd
opnieuw kunnen gaan zwemmen. Het nieuwe zwembad ziet er knap uit!
De kleuters van de derde kleuterklas kunnen 1x per maand terecht op woensdagvoormiddag van
09.45 tot 10.15 uur. De eerste zwembeurt voor de kleuters is gepland op woensdag 20 februari
2019.
De leerlingen van de lagere school zwemmen om de veertien dagen op dinsdagnamiddag. De
eerste zwembeurt voor de lagere school is gepland op dinsdag 12 maart 2019.
Een brief met de praktische regeling en afspraken wordt nog bezorgd.
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