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NIEUWSBRIEF WONDERWJZER
1 september 2022
SCHOOLJAAR 2022-2023
Nieuw-Nieuw-Nieuw
Een nieuw schooljaar, een nieuw begin!
Een nieuw jaarthema!
‘Taal verbindt ons allemaal’.
N.a.v. ons nieuwe jaarthema én de resultaten van de ouderbevraging
over onze schoolcommunicatie starten we vanaf dit schooljaar met een
wekelijkse nieuwsbrief. Hierin vindt u alle belangrijke data voor de
komende 2 weken, korte mededelingen en belangrijk nieuws.
Daardoor zal, zoals gevraagd, ons GIMME- kanaal minder overladen
worden en hopen we jullie beter en efficiënter te informeren. De
wekelijkse nieuwsbrief verschijnt telkens op GIMME. Omwille van de
start van het nieuwe schooljaar is de eerste editie nog behoorlijk
uitgebreid. De volgende nieuwsbrieven zullen eerder beknopt zijn.

Algemeen

Kleuterschool

Data om te onthouden voor iedereen:
Vrije dagen
Woensdag 28 september
Maandag 3 oktober
Maandag 14 november
Vrijdag 3 februari
Dinsdag 7 maart

Pedagogische studiedag
Facultatieve verlofdag
Pedagogische studiedag
Facultatieve verlofdag
Pedagogische studiedag

September
Maandag 12 september
Vrijdag 16 september

Ontmoetingsavond ouderraad (20.15u)
STRAPDAG

Data om te onthouden voor de kleuterschool:

Vrijdag 2 september

Luizen Pluizen (kleuters hoofdschool)

Dinsdag 6 september

Infoavond Wijkschool om 19.30u.
Infoavond Hoofdschool om 20.00u.

Woensdag 7 september

Sport voor de kleuters van de wijkschool (in de hoofdschool)
Luizen pluizen (kleuters wijkschool in de hoofdschool)

Woensdag 14 september

Sport voor de 3de kleuterklassen van de hoofdschool
Elke sportwoensdag gaat de naschoolse opvang voor de kleuters van
de wijkschool door in de hoofdschool, de andere woensdagen wordt
er opvang voorzien in de wijkschool!
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Lagere school

Data om te onthouden voor de lagere school:

Donderdag 1 september

Infoavond 1ste leerjaar om 19.00u.
Infoavond 6de leerjaar om 20.00u.

Vrijdag 2 september

Luizen Pluizen

Maandag 5 september

Infoavond 3de leerjaar om 19.00u.
Infoavond 5de leerjaar om 20.00u.

Dinsdag 6 september

Sportnamiddag 4de leerjaar
Infoavond 4de leerjaar om 19.00u.
Infoavond 2de leerjaar om 20.00u.

Donderdag 8 september

Zwemmen voor 2-4-6 in Brasschaat

Nieuwtjes en aandachtspunten voor iedereen
Welkom

Naast vele nieuwe kleuters en leerlingen verwelkomen we ook graag
volgende nieuwe teamleden:
Juf Bo Van Look:
Kinderverzorgster én voor- de naschoolse opvang in de wijkschool
Juf Angélique De Maere:
Juf in de eendjesklas op maandag en in de poezenklas op vrijdag
Juf Sigi Smits
Klasjuf van de kikkerklas (5-jarigen in de hoofdschool)
Meester Jan Van Gompel
Sportleraar in kleuterschool en lagere school
Juf Yara Meersschaert
Voltijds in de lagere school met een gevarieerd takenpakket in 5B-5C6C-zorg en sport.
Juf Sofie Franckaert
Klasjuf in 4C op woensdag en ondersteuning in de zorg
We wensen alle nieuwkomers een fijne tijd op Wonderwijzer!
Foto’s en een overzicht van alle leerkrachten en personeelsleden kan u
net zoals de klasfoto’s binnenkort bewonderen op onze website.

Trakteren bij verjaardagen

De voorverpakte traktaties die uit veiligheidsoverwegingen werden
toegelaten, mogen terug vervangen worden door een zelfgebakken
cake, lekkere fruitsla, een groentebuffet… We blijven gezonde
traktaties promoten! Snoep, chocolade en cadeautjes horen niet thuis
op school, ook niet als een traktatie bij een verjaardag. Dankjewel om
hiermee rekening te houden!

Verloren voorwerpen

Belangrijke oproep!
Er zijn vorig schooljaar weer enorm veel verloren voorwerpen blijven
liggen. Jammer dat we zoveel kleding en doosjes niet aan de eigenaar
kunnen terug bezorgen. Gelieve jassen, mutsen, sjaals, turngerief,
koekendozen, brooddozen… allemaal te voorzien van een naam a.u.b..
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Ongewenst bezoek

Wonderwijs sportnieuws

Luizen pluizen
Na elke vakantie organiseren we samen met enkele helpende ouders
‘luizen pluizen’. Gelieve zelf uw kind al eens te controleren.
Indien u bij uw kind luizen en/of neten aantreft, gelieve de school te
verwittigen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
In de kleuterschool
Wijkschool:
Sport om de twee weken
*in september in de turnzaal van de hoofdschool. Alle kleuters worden
afgezet en opgehaald aan de hoofdschool. De kleuters kunnen dan in de
naschoolse opvang van de hoofdschool blijven.
*Vanaf dat de nieuwe turnzaal beschikbaar is, worden de kleuters
afgezet en opgehaald aan de nieuwe turnzaal. Ook dan kunnen zijn
nablijven op de hoofdschool.
De kleuters worden verdeeld in twee groepen. De ene groep krijgt
lichamelijke opvoeding van meester Jasper en meester Jan, de andere
groep wordt begeleid door juf Lieve en juf Kelly in de vlinderklas. Na de
speeltijd wisselen de groepen (meer info hierover tijdens de ouderavond).
Hoofdschool:
Om de zes weken krijgen de 4- en 5-jarige kleuters een extra
sportvoormiddag onder begeleiding van juf Dorien, meester Jasper en
meester Jan.
Ook de 2.5- en 3-jarigen komen aan de beurt, twee klassen krijgen sport
en spel o.l.v. meester Jasper en meester Jan terwijl de andere twee
klassen bij hun juf blijven. Na de speeltijd wisselen de klassen.
(meer info hierover tijdens de ouderavond)
In de lagere school
Elke klas kan tweewekelijks op donderdag gaan zwemmen in
Brasschaat!
Er worden voor elk leerjaar 9 sportnamiddagen georganiseerd op
maandagnamiddag en dinsdagnamiddag.
(data en meer info hierover tijdens de ouderavond)
Nieuwe turnzaal
Nog enkele weken reikhalzend uitkijken naar de opening van onze
nieuwe turnzaal!

Het Wonderwijzerteam
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