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NIEUWSBRIEF WONDERWJZER 
 28 oktober 2022 

SCHOOLJAAR 2022-2023 
 Nieuwtjes en aandachtspunten 

 

 

Dagen worden korter, het is vaak donker als we naar school komen 
en naar  huis gaan. Daarom stimuleren we het dragen van fluohesjes 
en reflecterende materialen. 
Onze fluo-clown houdt een oogje in het zeil in de kleuterschool! 
In de lagere school is het dragen van het fluohesje een onderdeel 
van het uniform en dus sowieso verplicht.  
Het dragen van een helm willen wij absoluut aanbevelen. 
 
Een weetje:  
Op onze Facebookpagina worden er meermaals per week foto’s en 
berichten van bepaalde activiteiten gepost. Zeker de moeite waard 
om even een kijkje te gaan nemen. 
 
Maandag 14 november: Pedagogische studiedag. U kan tot 10 
november inschrijven voor de speeldag op school o.l.v. FERM 
http://reserveren.samenferm.be 
 
Oproep lagere school: 
We zijn nog op zoek naar helpende handen bij het luizen pluizen op 
woensdag 9 november. Graag een berichtje naar 
directie.lagereschool@wonderwijzer.be 
 
Mogen we nogmaals vragen om telkens op donderdag te checken 
of uw kind zijn/haar zwemgerief bij heeft.  
Heel veel dank namens de kinderen en vooral ook de 
secretariaatsmedewerkers.  
 

Algemeen Data om te onthouden voor iedereen: 

 

 
Vrije dagen 
Herfstvakantie van maandag 31 oktober t.e.m. vrijdag 4 
november 
 
Vrijdag 11 november                Wapenstilstand 
Maandag 14 november            Pedagogische studiedag 
Vrijdag 3 februari                      Facultatieve verlofdag 
Dinsdag 7 maart                       Pedagogische studiedag 
 
 
 

http://reserveren.samenferm.be/
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Kleuterschool Data om te onthouden voor de kleuterschool: 
 
 
 
Maandag 7 november 
 
Woensdag 9 november 
 
 
Woensdag 16 november 

 
FLUOACTIE TOT AAN DE KROKUSVAKANTIE 
 
Welkom instappers! 
 
Sport wijkschool in de hoofdschool, afzetten, ophalen en naschoolse 
opvang op de hoofdschool. 
 
Sport 3KO 

Lagere school Data om te onthouden voor de lagere school: 
 
Maandag 7 november 
 
 
Dinsdag 8 november 
 
 
 
Woensdag 9 november 
 
 
Donderdag 10 
november 
 
Dinsdag 15 november 
 
Donderdag 17 
november  
 

 
Sportnamiddag 6de leerjaar met de fiets 
Alle kinderen van het 6de lj. blijven ineten.  
 
Medisch onderzoek op school voor 4C 
Sportnamiddag 5de leerjaar met de fiets 
Alle kinderen van het  5de lj. blijven ineten.  
 
Luizen Pluizen 
Europa Xpert voor 5B 
 
Zwemmen voor 1-3-5 
Europa Xpert voor 5A 
 
Sportnamiddag 3de leerjaar 
 
Zwemmen voor 2-4-6 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


