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Nieuwsbrief november 2021

Agenda
Datum
11-12 november
15 november

16 november
18 november
19 november
week van 20 – 28
november
22 november

23 november
25 november
26 november
1 december
3 december

Activiteit
Rollebolle
ICT-activiteit
Mondiale vorming:
Gambia
Workshop
Vogels spotten met
gids van
natuurpunt
ICT-activiteit
QUIZ
Voorleesweek
ICT-activiteit
Zwemmen
Kindergemeenteraad
Auteurslezeing
Auteurslezing +
rondleiding
Auteurslezing
ICT-activiteit
CLB-arts
Bezoek van de Sint

Doelgroep

Waar ?

Tijdstip

Den Dijk
school
school

voormiddag
hele dag
voormiddag

bib – met de bus
op school en in
de buurt

voormiddag
hele dag

L6B
iedereen die
ingeschreven heeft
alle klassen

school
tiendenschuur

hele dag
19uur

in de klas

hele week

L6b
L1,L2
kinderschepen en
-gemeenteraadslid
L5
L1

school
sportoase
gemeentehuis

hele dag
voormiddag
18u-19u

bib – met de bus
bib – met de bus

namiddag
voormiddag

L3
L6b
L1
school

bib – met de bus
school
school
kleuter en lager

namiddag
hele dag
voormiddag
voormiddag

verlofdagen
K2, K3
L6b
L3
L4
K3
L3

Verkeer – schoolstraat - Kelfstraat
November 2020 was de start van de schoolstraat. Dit met het oog op de verkeersveiligheid in de
directe omgeving van de schoolpoort van de Kelfstraat.
Op vraag van buurtbewoners en ouders willen we de gebruikers van deze straat eraan herinneren
dat de schoolstraat als doel heeft het gemotoriseerd verkeer te beperken en de snelheid en gedrag
ondergeschikt te stellen aan de voetgangers en fietsers.

Dit wil dus niet zeggen dat de schoolstraat volledig autovrij is: het uitrijden is steeds toegelaten en
het inrijden is mits bijzondere toelating mogelijk, zoals het geval is voor onder meer de schoolbus
van de Damiaanschool Tremelo.
Onze wijkagent komt regelmatig een kijkje nemen. We hopen op ieders medewerking!

Wist je dat…
o

o
o
o
o
o
o
o
o

we vrijdag voor de vakantie een griezelwandeltocht deden en lekkere chocomelk als afsluiter
dronken? Foto’s van onze schitterende giezelvertellers, figuranten en enkele sfeerbeelden
vinden jullie op onze website.
onze kleuters ook meegenoten hebben van de lekkere chocomelk?
de leerlingen van K3 en L3 lekkere pompoensoep met spinnetjes gemaakt hebben?
het voor de vakantie best spannend was met het oplopend aantal besmettingen in de buurt?
Gelukkig kwam de vakantie net op tijd!
we in ons instapklasje 4 kleutertjes verwelkomt hebben? Onze kleinste rakkers voelden zich
al snel thuis in het klasje van meester Hans.
de speelkoffers in de lagere school terug open zijn?
we speelgoed verzamelen voor beide speelplaatsen. De speelplaatswerkgroep heeft hiervoor
een brief gemaakt. Deze vinden jullie in bijlage. We hopen op veel reactie!
het 2de leerjaar deze periode rond beroepen werkt? Er is een grote verscheidenheid aan
beroepen. Verschillende ouders vertellen de kinderen over het beroep dat ze zelf uitoefenen.
er voor de quiz op 19 november nog maar een paar plaatsen vrij zijn. Snel inschrijven dus!
Dit kan via: www.ouderraadwakkerzeel.be/quiz/

Foto’s van allerlei klasactiviteiten zijn op onze website te vinden: www.vuurboom.be

Algemene info
•

De dagen worden steeds korter en donkerder! Het is heel belangrijk goed gezien te worden.
Onze ouderraad helpt ons hierbij. Vorig jaar kreeg elke leerling een fluohesje aangeboden.
Dit jaar is de actie verdergezet en zijn deze hesjes opnieuw
aangeboden.
We willen dan ook graag zien dat onze
leerlingen deze hesjes dragen.
Alvast dikke dankjewel aan onze ouderraad om onze
kinderen zichtbaar te maken in het verkeer!
Daarbovenop is er ook nog de ‘helm op fluo top-actie’.
De kinderen kregen net na de vakantie allemaal een spaarkaart. Elke dag krijgen ze een
sticker als ze een fluohesje dragen en er nog een sticker erbovenop als ze ook nog eens een
helm dragen bij het fietsen. Er zijn individuele en klasbeloningen te sparen en te winnen!
Op naar een volle spaarkaart en klasposter!
Meer info over de actie: https://www.verkeeropschool.be/projecten/helm-op-fluo-top

•

Op 11 december is het feest in Wakkerzeel! Die dag wordt de jaarlijkse kerstmarkt
georganiseerd. Als school kunnen we dit evenement niet zomaar voorbij laten gaan.
Daarom lanceren wij een muzikaal project waarbij we, met de kinderen en leerkrachten die
daar zin in hebben, samen zullen zingen en musiceren. Het resultaat van deze samenzang,
een sfeervol muziekspektakel, zal te bewonderen zijn op zaterdag 11 december van 17u tot 18u
in de kerk. Vooraleer we dit kunnen laten doorgaan, hebben we natuurlijk zangers nodig
die zich hiervoor willen engageren. Ook kinderen die een instrument bespelen, krijgen de
kans om samen een orkest vormen!
Om al deze talenten samen te brengen, zullen de kinderen, juffen en meesters tijdens de
middagen een aantal keer oefenen. Deze momenten worden vooraf meegedeeld. Juf Nele
zal dit in goede banen leiden.
Zin om mee te doen? Vul dan onderstaande link voor 15 november in:
https://forms.gle/BKYD5VmaLfc6XzGw6

Denk aan…
o

o

o

warme kledij
Aangezien we omwille van COVID-19 de klassen goed moeten ventilleren, is de temperatuur
in de klassen lager. Voorzie daarom de kinderen van warme kledij. Laagjes zijn aan te
raden.
de eerste schoolfactuur
De schoolfactuur komt eraan. Om iedereen optimaal te kunnen bereiken, kiezen we ervoor
om dit zowel digitaal als op papieren versie aan te bieden. Het verwerkingsprogramma van
de facturen heeft soms problemen met hotmailadressen. Let dus op voor
dubbelbetaling! Betaal slechts 1 van beide facturen. Het volgende nieuwe factuur komt
er pas in januari aan.
de geschenkpakketten en wijnverkoop ten voordele van onze meerdaagse uitstappen.
Onze ‘bubbel,borrel,bruis’-actie ging op vrijdag 29 oktober van start. Bestellen kan via het
bestelboekje dat de leerlingen voor de vakantie meegekregen hebben, maar ook via onze
webwinkel: https://de-vuurboom.myonline.store/ Neem zeker ook een kijkje op onze
website voor ons schitterende promofilmpje!
De afhaling van al dit lekkers zal op 17 en 20 december gebeuren en volledig coronaproof
verlopen. Alvast dikke dankjewel voor alle bestellingen.

Communicatie
Schoolgebonden informatie
* mail van secretariaat, directie
* website: www.vuurboom.be
* foto’s van activiteiten op de website
Klasgebonden informatie
* agenda, mail, heen-en-weer mapje
* mails van de klasleerkracht
* foto’s van activiteiten op de website

Telefonisch contact
* directie en secretariaat: 016/60.88.85
Contact via mail
* juf of meester (zie website)
* secretariaat@vuurboom.be
* directie@vuurboom.be

