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extra
even terugblikken
De leerlingen van het vijfde leerjaar gingen naar de
secundaire school Anton Bergmann te Lier. Hier volgden
ze een les techniek. Elke leerling timmerde
een flipperkast in elkaar en maakte deze af met
kosteloos materiaal.

Misschien heeft u ook in de pers vernomen dat
sommige gemeenten starten met een centraal
aanmeldingssysteem. De vier Wommelgemse
scholen hebben beslist om voorlopig niet in te
stappen in dit systeem. De inschrijvingen voor het
schooljaar 2020-2021 verlopen volgens de huidige
procedure. De voorrangsperiode voor het
inschrijvingen van broers en zussen loopt t.e.m.
28/02/2020. Vanaf 3/03/2020 kan iedereen
inschrijven.
Kennen jullie nog buren, familie of vrienden die hun
kinderen willen inschrijven? Laat hen dan snel een
afspraak maken.
Joepie! We mogen volgende nieuwe leerlingen in
onze school verwelkomen:
Maandag 3 februari in de peuterklas : Catalina,
Ferre, Samuel en Thobin.
In de kleuterschool nemen we afscheid van Jasper.
Hij liep gedurende de maand januari stage in het
eerste kleuterklasje van juf Lore. Alvast bedankt voor
jouw inzet, Jasper.

DEDE

Op vrijdag 17 januari genoten al onze kleuters van een
toneelvoorstelling. Het muziektheater Ile Sagit kwam tot
op school en bracht de voorstelling ‘ Doeng Tsjoeka’.

Na een korte onderbreking is wijkwerker Nathalie
terug op school voor het middagtoezicht op de
kleuterspeelplaats.

Activiteiten
Niet vergeten! Onze Spaghettiavond gaat door op
vrijdag 14 februari. Inschrijven kan nog tot 5/2. We
kunnen ook nog helpende handen gebruiken. Tijd om een
uurtje mee te helpen? Laat het ons zeker weten.
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Nieuws van de schoolraad
Tijdens de voorbije vergadering werd besproken welke infrastructuurwerken er dit jaar worden aangevraagd. Er werd
gekozen voor :
-

heraanleg kleuterspeelplaats
nieuwe ramen en deuren kleuterblok
aanleg terassen lagere school
schilderwerken binnenzijde dak ronde zaal
vernieuwen verlichting klassen lagere school

Onze werking

Nieuws van de leerlingenraad

Het eerste leerjaar werkte in januari rond het thema
water.
We ervaarden waarvoor we water gebruiken in het
dagelijkse leven en hoe water proper gemaakt wordt.
Tijdens de lessen techniek gingen we onderzoekend aan
het
werk
en
maakten
we
een
heus
waterzuiveringsstation.

De kinderen van de leerlingenraad zijn al flink in actie
geschoten en hebben op maandag 27 januari op eigen
initiatief een opruimactie georganiseerd. Tijdens de
middagpauze werden de speelplaatsen afvalvrij
gemaakt. Iedereen die wilde kon meehelpen. Daarna
toonden ze het afval in de klassen. Het was jammer
genoeg een halve doos vol. We willen iedereen graag
herinneren aan het vermijden van afval door koek,
boterhammen of fruit mee te brengen in herbruikbare
doosjes.
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