
HET WEGELNIEUWS
OKTOBER

za 1 zo 16

zo 2 klasmis L3 ma 17 zwemmen A-groepen

ma 3 zwemmen A-groepen di 18 Vichte in de Groote Oorlog L5A
bosdag L3 - zitdag  Femke - De Dreef

di 4 terugkom L4 naar L3 - middagsport L5
zitdag brugfiguur Femke - Het Plein -

wo 19 trefbal L3 + L4

wo 5 dag van de leerkracht do 20 bib L2- toneel K2 -Park-en bosspelen L4
Vichte in de Groote Oorlog L5A
gevoelenssessie in AmbaAmba L2

do 6 STEM-workshop L5A
bib 5B - 5C

vr 21 STEM-workshop L5B - bib L1
bosdag in Kluisbos L3 - toneel K3
Vichte in de Groote Oorlog L5C
Dag van de jeugdbeweging

vr 7 bib L3 za 22

za 8 zo 23

zo 9 ma 24 zwemmen B-groepen

ma 10 zwemmen B-groepen
middagsport L4

di 25 toneel L3 + L4
middagsport L6

di 11 Circus Piccolini : animatiedag 1 wo 26

wo 12 do 27 vrijaf : pedagogische 2-daagse voor de
leerkrachten
meer info zie keerzijdedo 13 Kinderrechtenwandeling + SMAK  L5

Geen studie L5
vr 28

vr 14 STEM-workshop L5C za 29

za 15 peuteropendeur zo 30

zo 31 herfstvakantie
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HET WEGELNIEUWS
Herfst is in het land

Na een zonnige eerste helft van september kregen we de
langverwachte regen, maar ook de temperaturen doken naar
beneden. Verkoudheden, buikgriep met buikloop en overgeven,
ook covid blijft circuleren, …
Voelt jouw kind zich ziek ? Mogen wij vragen om jouw kind dan
niet naar de klas te brengen ?
Zieke kinderen hebben baat aan rust en herstel. Dit zorgt er ook
voor dat andere kinderen niet ziek worden.

Ook wij op school zullen de verwarming een graadje lager zetten. Dank om hiermee rekening te houden.

Huiswerkafspraken

De eerste maand zit er op. Hopelijk heeft iedereen terug de ochtend-en avondroutines gevonden.
Benieuwd of het huiswerk ook z’n plekje vond …
Hierbij nog even de afspraken rond de duur van een huiswerk :

- 1ste en 2de leerjaar : 3 keer per week een kwartier
- 3de en 4de leerjaar : 3 keer per week een half uur
- 5de en 6de leerjaar : 3 keer per week maximum een uur

Aarzel niet om de klasleerkracht te contacteren als jouw zoon of dochter elke dag meer
tijd nodig heeft of problemen ervaart met het huiswerk.

Vrijaf op donderdag 27 en vrijdag 28 oktober - pedagogische tweedaagse

Net voor de herfstvakantie trekt de voltallige leerkrachtenploeg naar de zee om er 2 dagen te
werken aan de uitbouw van de schoolvisie. Op donderdag ligt de focus op Warme Scholen en
krachtige leeromgeving, onder begeleiding van Lore De Clercq en Sarah Peene
(Warme Scholen)
Op vrijdag ligt de focus op Katholieke Dialoogschool onder begeleiding van Francis De
Westelink.

Axendier in de kijker : de wasbeer : Ik ben beleefd

De waarden die voor de wasbeer belangrijk zijn : waarderen, respecteren, openstaan voor de
ander, vragen om te laten zien.

Een kind dat zich gedraagt als een wasbeer, geeft aandacht aan anderen, luistert naar wat de
ander te vertellen heeft, uit zijn waardering, nodigt anderen uit om mee te spelen.

Save the date : Grootoudersfeest voor kleuter op woensdag 16 november. Uitnodiging volgt.
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