HET WEGELNIEUWS
SEPTEMBER 2022
do 1

welkom op school !
Warme William in de Wegelink

vr 16

vr 2

8u40 boekentaszegening
kleuterbabbel en podiumbabbel

za 17

strapdag
kleuterbabbel en podiumbabbel

za 3

zo 18

kermis in het dorp

zo 4

ma 19

zwemmen A-groepen
kleuters naar de kermis, bib K3

ma 5

zwemmen A-groepen
bib L4 - start studie

di 20

facultatieve vrije dag

di 6

buitenbabbel - bib L6
GEEN studie voor L5

wo 21

veldloop

do 22

bib L2
Zoo van Antwerpen L3
bib L1
welkomstreceptie in de klas voor L2

wo 7
do 8

bib L5

vr 23

vr 9

bib L3

za 24

za 10

zo 25

zo 11

ma 26

ma 12

zwemmen B-groepen

buitenbabbel

wo 28

omgekeerd 10-minuten-gesprek

wo 14

do 29

toneel peuter en K1

15

vr 30

di 13

buitenbabbel

di 27

zwemmen B-groepen

Warme William-wandeling
dag van de sportclub
kleuterbabbel en podiumbabbel
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HET WEGELNIEUWS
dag lezer van de allereerste officiële nieuwsbrief van VBS De Wegelink,
Wij wensen voor het komend schooljaar een boeiende en inspirerende ‘weg’, vol aangename ontmoetingen en
prachtige uitzichtpunten aan elke peuter, kleuter, leerling, ouder, leerkracht, medewerker, vrijwilliger, … .
Welkom
Voor het eerst in de geschiedenis van de scholen van Vichte starten alle klassen, van peuter tot 6de leerjaar in
nieuwe klasgroepen. Bij de start van dit schooljaar wordt geïnvesteerd in groepsvorming. We hopen dat iedereen
zich gauw mag thuis voelen in de nieuwe klas.
In onze schoolvisie :
We geloven dat rust nodig is voor elk kind en elke leerkracht, om zo een veilige en warme
omgeving te creëren als basis voor een lichamelijke en mentale gezondheid. Zo kan iedereen
aarden op onze school. Kinderen, leerkrachten en medewerkers leren en leven op een
positieve en respectvolle manier met elkaar.
Vanaf 1 september tot 15 september wordt expliciet ingezet op die veilige en warme omgeving, in alle klassen met
het Project Warme William in de Wegelink.

PROJECT Warme William in de Wegelink
Welkom Warme William! Mijn naam zegt jullie misschien al iets ofwel zagen jullie me al ergens
zitten op mijn bank. Ik ben een grote blauwe beer, één en al warmte! Iedereen heeft het wel eens
moeilijk. Ik sta voor het uiten van gevoelens en ik bied altijd een luisterend oor. Iedereen kan
Warme William worden! Dat kan je doen door te luisteren naar elkaar en door te vragen hoe het
écht met iemand gaat. Een Warme William laat niemand in de kou staan.
Op 1 september mochten we Warme William verwelkomen in De Wegelink !
Denk je samen met jouw kind(eren) eens na over wie of wat hen helpt wanneer zij het moeilijk hebben met iets ?
Dit voorwerp (kan ook een foto zijn) mag komende maandag mee naar de school. We maken in de klas tijd om
hier met elkaar over in gesprek te gaan.
Belangrijke data om te noteren !
facultatieve vrije dagen :
di. 20 september 2022
vr. 17 maart 2023

pedagogische studiedagen
do. 27 oktober 2022
vr. 28 oktober 2022
wo. 1 februari 2023

schoolfeest : 27 en 28 januari 2023
Eerste Communie : 28 mei 2023
Vormsel : 22 april 2023
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HET WEGELNIEUWS
Wijziging schooluren
Vanaf 1 september 2022 duren de speeltijden 20 minuten in plaats van een kwartier, waardoor het einduur van de
voormiddag en het startuur van de namiddag wijzigt.
Overzicht van de (nieuwe) schooluren :
8u00 start toezicht op de speelplaats.
(Voor 8u00 is jouw zoon of dochter welkom in de buitenschoolse opvang)
08u30 start lessen
11u45 einde lessen voormiddag
13u10 start lessen namiddag
16u00 eind lessen namiddag (en vrijdag tot 15u00)
Fruitproject

Vanaf woensdag 7 september krijgen de kinderen een stuk fruit op woensdag. Dit wordt
gesponsord door de ouderraad. Heel wat fruitmoekes maken op woensdagvoormiddag het fruit
hapklaar.

Afhalen van leerlingen van L1, L2 en L3
De leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar, die door de (groot)ouders worden
afgehaald, gaan in groep onder begeleiding van de juf of meester naar het pleintje.
Op het grasveld aan de parking (van het Spey) wachten de (groot)ouders op de
kinderen. Om alles veilig en overzichtelijk te laten verlopen, vragen we om te wachten
op het signaal van de juf of meester, om jouw kind(eren) mee te nemen.
Gelieve aan het grasveld aan de parking de rij op te wachten en de doorgang in de
wegeling vrij te houden. Dank voor jullie medewerking.
Axendier in de kijker: de kameel : “Ik hou me aan de gemaakte afspraken en regels”
De 10 dieren van de axenroos laten ons kennismaken met onze 10 schoolregels. Die kan je
terugvinden in de agenda van de kinderen van het lager én op onze website onder de knop
‘onze eigen aard’ In alle klassen hangt een affiche.
Elke maand staat één dier van de axenroos in de kijker.
De kameel leert ons hoe regels en afspraken maken en volgen. Van peuter tot het 6de
leerjaar wordt hier aandacht aan besteed in de klas en in de 2-wekelijkse buitenbabbel.
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