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NIEUWSBRIEF WONDERWJZER 
 9 december 2022 

SCHOOLJAAR 2022-2023 
 Nieuwtjes en aandachtspunten 

 
 
 
 

 
Algemeen:  
Zowel in de kleuterschool als in de lagere school wordt het 
aantal kinderen dat ’s morgens te laat komt elke dag groter en 
groter.  
Het is zo belangrijk dat uw kind op een rustige manier aan de 
schooldag kan beginnen. 
Dank om hier extra uw best voor te doen.  
 
Wijkschool: 
Opgelet! Belangrijke oproep! 
Momenteel zijn er werken bezig op de parallelweg naast de 
Turnhoutsebaan. De wegomlegging die hiervoor voorzien 
werd, loopt door de Verbindingsstraat waardoor het 
eenrichtingsverkeer in de straat werd opgeheven. Dit zorgt 
voor gevaarlijke situaties wanneer fietsende kleutertjes van en 
naar school komen. 
Hierbij dus een oproep aan alle ouders die met de wagen 
komen om de straat niet via de Oudebaan in te rijden maar 
de gekende route te volgen. 
 
Lagere School:  
We willen samen werken aan een plasticvrije school. Gelieve 
geen ingepakte koeken of boterhammen in plasticfolie in de 
koekendoos of brooddoos te steken a.u.b. Dankjewel voor uw 
medewerking! 
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Algemeen Data om te onthouden voor iedereen: 

 

 

 

 

  

 
Vrije dagen 
Vrijdag 3 februari                      Facultatieve verlofdag 
Dinsdag 7 maart                       Pedagogische studiedag 
 
 

Kleuterschool Data om te onthouden voor de kleuterschool: 

 
 
 
Woensdag 14 december 
 
Dinsdag 20 december 
 
Woensdag 21 december 
 
 
 
 
 
Vrijdag 23 december 

  

 
FLUOACTIE tot aan de krokusvakantie 
 
Sport 1KO 
 
10.35u.: kijkuurtje in de wijkschool voor instappers 9 januari  
 
Sport WS: brengen, ophalen en naschoolse opvang in de 
hoofdschool 
10.35u.: kijkuurtje in de hoofdschool voor instappers 9 januari 
11.40u.: viering jarigen hoofdschool 
 
8.35u.: kerstevocatie in de hoofdschool 
14.30u.: viering jarigen, kersttoneel en kerstliedjes gevolgd 
door babbelut in de wijkschool 
 

Lagere school Data om te onthouden voor de lagere school: 

 
Maandag 12 december 
 
Dinsdag 13 december 
 
 
Donderdag 15 december  
 
 
Vrijdag 16 december 
 
 
 
 
Maandag 19 december 
 
 
 
 
 

 
Sportnamiddag 6de leerjaar: Schaatsen 
 
Sportnamiddag 4de leerjaar: Schaatsen 
Bezoek aan de bib voor 1C 
 
Zwemmen voor 2-4-6 
Bezoek aan de bib voor 1C 
 
Tijdens de Kerstkubb zal de nabewaking voor de lagere 
school doorgaan op de speelplaats van de kleuterschool.  
U kan binnenkomen via de Kerkelei zoals gewoonlijk. Welkom 
om nog een glaasje te blijven drinken bij de Kerstkubb.  
 
Sportnamiddag 2de leerjaar 
Bezoek aan de bib voor 1A 
Bezoek aan de kerststal in de kerk met bezinningsmoment 
voor 1ste en 5de leerjaar 
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Dinsdag 20 december 
 
 
 
Donderdag 22 december 
 
 
 
Vrijdag 23 september 

 
Sportnamiddag 5de leerjaar: Schaatsen 
Bezoek aan de kerststal in de kerk met bezinningsmoment 
voor 4de leerjaar 
 
Zwemmen voor 1-3-5 
Bezoek aan de kerststal in de kerk met bezinningsmoment 
voor 3de en 6de leerjaar 
 
Bezoek aan de kerststal in de kerk met bezinningsmoment 
voor 2de leerjaar 
 

  
  

 
 


