InfoWijzer januari 2019
van maandag 24/12
tot zondag 6/1/19

maandag 7/1

kerstvakantie
Instapmoment voor nieuwe peuters : we verwelkomen 5 nieuwe peutertjes in de
klas van juf Caroline, 7 kleuters schuiven door naar de eerste kleuterklas.
NM : KiVa-moment
20u00 : ouderraad

donderdag 10/1 kriebelteam
L4 : zwemmen
dinsdag 15/1 VM : L5 : leeruitstap Astrolab Iris
19u : ouders L6: Onderwijsbeurs ‘Kiezen na het 6de lj’ (Perron Ieper)
woensdag 16/1 Pedagogische studiedag : geen school voor de leerlingen. ’t Bondgenootje open.
donderdag 17/1 L4 : zwemmen
dinsdag 22/1 Namiddag : L2 : Honkietonkie (Geluwe)
woensdag 23/1 Namiddag : L5 + L6 : netbal (Langemark)
donderdag 24/1 L3 : zwemmen
14u50 : K1P + K1 + K2 : dansen in het rusthuis
dinsdag 29/1 K3 : zwemmen
woensdag 30/1 Oudercontact voor K1, K2 en K3
donderdag 31/1 L3 : zwemmen
vrijdag 1/2

Instapmoment voor nieuwe peuters : we verwelkomen 3 nieuwe peutertjes in de
klas van juf Caroline
Levering pannenkoeken van de pannenkoekenverkoop

InfoWijzer Plus

december
2018

Goede voornemens.
Heel wat mensen maken bij de start van het nieuwe jaar enkele goede voornemens, zoals
minder snoepen, meer sporten, … Maar we moeten volhouden… Vaak merken we dat we dit
niet altijd kunnen.
Gelukkig wijst onderzoek uit dat de aanhouder wint. Het duurt eventjes voor we van ons
goede voornemen een gewoonte gemaakt hebben. We mogen niet te snel opgeven, en bij een
terugval vol goede moed de draad weer oppikken.
In oktober deden we via de infowijzer reeds een oproep om een extra inspanning te leveren
om elke dag op tijd te komen. We merkten dat heel veel kinderen daar ook echt in slaagden.
Maar net zoals bij onze goede voornemens, is volhouden tot het een gewoonte is, een
uitdaging.
Dus durven wij als school vragen om nog één puntje
aan jullie lijstje met goede voornemens toe te voegen:
We komen elke dag op tijd op school aan,
zodat we de start van de les niet missen.
Alvast bedankt voor uw inspanningen.
Zo leren we onze kinderen een goede gewoonte.

- Op tijd komen

Socio-emotionele vaardigheden.
maandpunt januari In december kreeg we van Kiko en Flo een samenwerkings-

opdracht. We kunnen trots zeggen dat elke klas dit schitterend
gedaan heeft. De filmpjes kan je vanaf januari bekijken op de
website van onze school.
Ook in het nieuwe jaar komen Kiko en Flo ons elke maand bezoeken
en geven ze ons aandachtspuntjes.
In januari herhalen we ons STOP-stappenplan. We leren onze
kinderen dat je duidelijk mag aangeven als je iets echt niet wil.
STOP is STOP!

Gemachtigd opzichters.
Ook interesse om een belangrijke rol te vervullen voor de veiligheid in onze schoolomgeving?
Dan bent u de persoon die wij zoeken!
Of misschien kent u wel iemand die de ploeg af en toe wil vervolledigen, zonder een vaste
beurtrol? Ook als sporadische vrijwilliger bent u van harte welkom.
Wens je meer informatie? Spring gerust eens binnen!

Oudercontact kleuter.
Ouders van de kleuters van K1, K2 en K3 krijgen op woensdag 30 januari 2019 de kans om
met de juf informatie uit te wisselen over de vaardigheden en attitudes van hun kind. Als
ouder kan je vertellen hoe je kind thuis is en wat het van de school vertelt. De juf informeert
jullie graag over hoe de kleuter op school is, hoe hij/zij zich gedraagt, welke talenten naar
voor komen of waar nog wat aan gewerkt moet worden.
De uitnodiging met inschrijving volgt.

Pannenkoeken te koop!
In januari verkoopt de ouderraad van De
Wijzer weer pannenkoeken! Vorig jaar was
het een groot succes, dit jaar gaan we er
opnieuw voor. We doen verder met Dries
Pannenkoeken, die zijn heerlijk, lekker,
subliem. Opnieuw vacuüm verpakte pakjes
van één kilo, die zeker in de diepvries kunnen bewaard worden.
Na de welverdiende vakantie bezorgen we u in januari een formulier om pannenkoeken aan
te kopen. De levering gaat deze keer door op vrijdag 1 februari.
Op zaterdag 2 februari is het Maria Lichtmis (laatste feestdag verbonden aan Kerstmis) en
traditioneel worden er die dag pannenkoeken gegeten. Vandaar het gezegde:
Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt met Lichtmis haar pannetje warm.
Wel, dit jaar hoeft u ze niet zelf te bakken, maar bestel je ze gewoon via de ouderraad van
De Wijzer! 😊
Fijne feestdagen en tot na Nieuwjaar!

SAVE THE DATES !
Quiz-me-wijzer.

De inschrijvingen lopen binnen.
Wie nog met een team wil meedoen, kan nog
inschrijven via de website van de school:
www.dewijzer.be

Opendeurdag en schoolfeest.

