
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief  24 augustus 2021 

De school begint ‘s morgens om 8.30 uur.  
Er is toezicht op de speelplaats vanaf 8.00 uur. 

 

Beste ouders, 
 

Het nieuwe schooljaar gaat starten, laat ons er samen een fijne aangename start van maken! 
We zien jullie allen graag terug op donderdag 26 augustus 2021! 
Jullie zijn welkom tussen 17.00 en 19.00 uur. Hou het gesprekje met de juf kort, zodat we het voor 
iedereen veilig kunnen houden. Hou voldoende afstand van elkaar. Als het te druk is in jouw klas, 
wacht dan even buiten op de speelplaats. Ouders dragen hun mondmasker! 
Verbleef u de laatste weken in een rode zone? Gelieve uw verantwoordelijkheid te nemen. 

Op maandagnamiddag 6 september wordt één ouder van elk 
kind uit het eerste leerjaar uitgenodigd in de klas. De klas gaat 
open om 13.45 uur. De juffen starten stipt om 14 uur met 
lesgeven. De ouders krijgen een lesje rekenen en taal te zien. 
Nadien krijgen zij nog alle nodige info vanuit het eerste leerjaar.  
Einde is voorzien om 15.55 uur. 

U kan de school en klas enkel betreden met een mondmasker op!  

Alle andere ouders (van de kinderen tweede tot en met zesde 
leerjaar) worden op donderdag 9 september verwacht om 19.00 uur. Ook hier vragen we om 
slechts 1 ouder per kind naar de klas te sturen. 

De infoavond voor het kleuter gaat door op dinsdag 14 september 2021. 

 

Alle kinderen zijn welkom vanaf 8.00 uur op de speelplaats. Kleuters 
op de kleine speelplaats. 
Om 8.30 uur verwelkomen wij -op de grote speelplaats- alle kinderen, 
ook de ouders mogen er bij, mits voldoende afstand houden en het 
dragen van een mondmasker. Bij slecht weer kunnen we de ouders 
niet toelaten binnen in de school. 
We starten met de voorstelling van ons jaarthema ‘de droomboom’. 

 

 

Heb jij op dinsdagmorgen eventjes tijd van 8.30 uur tot 9.15 uur om 
het fruit of de groente van Tutti Frutti te helpen schillen? 
Je bent van harte welkom! 
Wij voorzien alle materiaal en nadien is er tijd voor een kopje koffie 
en een versnapering. 
Het is telkens weer een aangename groep! 



Kan jij niet, maar opa of oma wel… ook zij zijn welkom! 
Meld je aan via duizendpluspoot@ko-dewegwijzer.be 
we kijken nu al uit naar je mailtje of bel 0484/711177 of schrijf het in het agenda van uw 
(klein)zoon/dochter. 
 
We starten voor het eerst op 19 oktober 2021. Alvast bedankt! 

 
Alle briefwisseling gebeurt via www.gimme.eu , gelieve u daar als ouder 
te registeren, kiezen voor VBS Duizendpluspoot en kies als kanaal de 
klas(sen) van uw kind(eren). Vergeet de oude klas niet uit te vinken. 
We proberen alle berichten op woensdag en vrijdag door te geven. 
Alle juffen zijn bereikbaar via mail: voornaam.naam@ko-dewegwijzer.be 
De algemene mail van de school is: duizendpluspoot@ko-dewegwijzer.be 
 

 
Om verwarring te voorkomen, vind je hier een opsomming van wat kan als traktaat. 
Gelieve hiermee rekening te houden. Dit houdt het voor elke ouder haalbaar om te 
trakteren, evenwel is trakteren geen verplichting. 
 
 

taart/gebak, koek, pudding, chocomousse, ijsje… 
 

 

- Ook dit schooljaar hebben we een gezonde fruitdag. Een schooljaar lang krijgt uw kind elke 
dinsdag een stuk fruit voor €12 (= 0,36 cent/stuk fruit). We starten vanaf 19 oktober 2021.  
Voor het dagelijkse drinkwater vragen wij ook €15 per schooljaar. Dit komt neer op €1,5/maand 
voor alle drank op school. Beide bedragen worden aangerekend op de factuur van september. 
- Aangezien wij enkel fruit eten in de voormiddag, is woensdag ook fruitdag. Gelieve dan geen koek 
mee te geven. 
- Wil zoveel mogelijk jassen en losse truien naamtekenen.  
Straks… in de koudere maanden; ook graag mutsen, sjaals en handschoenen. 
Denk je er aan om de koeken- of fruitdoosjes ook te naamtekenen?  
Op deze manier komen ze altijd bij het juiste kind terecht. 
- De eerste samenkomst van het oudercomité gaat door begin oktober in de refter.  
Wil je lid worden? Van harte welkom! 

 

We verzamelen nog steeds dopjes. De verzamelton staat in de gang van het 
oude kleutergebouw, nabij de opvang. 

We sparen voor de organisatie ‘Vrienden voor Blinden’. Zij verkopen de 
dopjes aan een recyclagebedrijf. Met de opbrengst leiden ze honden op tot 
blindengeleidehonden. Vele blinde of slechtziende mensen dromen van zo’n 
hond. Voor de hele opleiding van een geleidehond is 83 333 kg dopjes nodig. 

 

http://www.gimme.eu/
mailto:voornaam.naam@ko-dewegwijzer.be
mailto:duizendpluspoot@ko-dewegwijzer.be


In de week van 6 september probeert iedereen te voet of met de fiets naar 
school te komen.  

Iedereen doet mee… jij toch ook?  

Trek je fluo-hesje aan om veilig de weg op te gaan! 

Ook op vrijdag ‘Strapdag’ 17 september komen we met de fiets, step of te voet 
naar school.  Noteer het alvast in uw agenda! 

 

Juf Steffie en juf Astrid komen dit schooljaar terug uit zwangerschapsverlof. Ondertussen zijn Finn en 
Ferre al twee guitige kereltjes geworden. 

In het lager maken jullie straks kennis met juf Luna (zie foto).  Juf Luna zal vooral de 
zorg in het eerste en tweede leerjaar verzorgen. Ze springt ook af en toe bij in de 
andere leerjaren. 

Juf Luna is een pas afgestudeerde creatieve kracht uit Desselgem. We wensen haar 
veel succes op onze school. 

Juf Tine komt op maandag terug om godsdienst te geven aan de onderbouw. 

Juf Eline komt ons ook vervoegen vanaf 1 september. Zij zal vanaf 14 september juf Els Douma uit 
L2A vervangen voor 2 maanden. Juf Els ondergaat een medische ingreep.  

Tijdens de vakantie kwam volgende bericht in de mailbox van de school: 

Op basis van het rapport van Fietsberaad Vlaanderen en de evaluatie van de bestaande fietsstraten in 
Waregem stelt het schepencollege voor om nog geen fietsstraten in te voeren in de Koekoekstraat en Remi 
Baertlaan. 

Laten we ons als ouders van jonge kinderen samen verder inzetten voor een veilige schoolomgeving! 

Vlaanderen zal de komende 2 schooljaren maar liefst 375 miljoen euro investeren in een digisprong. 
Een van de doelstellingen is een digitaal toestel voor elke leerling van het 5de en 6de leerjaar van het 
gewoon basisonderwijs. De overheid stelt een budget van 290 euro voorop om voor elke leerling een 
device te voorzien. Daarnaast worden er ook middelen vrijgemaakt voor een betere ICT-
infrastructuur binnen de schoolmuren. 

De Wegwijzer staat meteen voor een belangrijke uitdaging. Zijn leraren, leerlingen en hun ouders 
klaar om deze digitale sprong te maken? Hoe zal onze school dit allemaal in de lespraktijk realiseren?  

Het is duidelijk dat zo’n digisprong slechts kans op slagen maakt als er een grondige voorbereiding 
aan vooraf gaat. De Wegwijzer maakt hier werk van en gaat komend schooljaar een beleid uitwerken 
dat door leerkrachten, ouders en leerlingen gedragen wordt.  

Op de duizendpoot zal uw zoon/dochter net zoals vorige jaren van een pc of I-pad gebruik maken 
tijdens de lessen. Wij houden u van alle digisprongplannen op de hoogte. 



Vanaf het schooljaar 2021-2022 zal er een verplichte taalscreening zijn voor 5-
jarigen.  

De taalscreening zal afgenomen worden tussen 10 oktober en 30 november door 
juf Steffie. 

KOALA is hetzelfde instrument voor alle scholen, ontwikkeld door het Centrum 
voor Taal en Onderwijs. 

Na de screening kijken we met het schoolteam waar we voor onze kinderen extra moeten inzetten op 
vlak van taalintegratie. 

 

Elke kind van de duizendpoot krijgt op de welkomdag een gelamineerd ‘fietskaartje’.  De bedoeling 
is, wanneer u met de fiets naar school komt, dit kaartje steeds bevestigd is aan de fiets.  

Zo worden fietsen van jonge kinderen snel teruggevonden en kunnen we bij de ouderen controleren 
of ze hun fiets wel netjes in de fietsenstalling hebben gezet. 

De kleuters mogen hun fiets parkeren op de kleuterspeelplaats. Als ze naar de opvang gaan, zet je 
deze beter op de grote speelplaats. 

 

Bij aanvang van de grote vakantie en vandaag hield het schoolteam een grote opkuisactie. 

Dankzij CONTAINERS WYFFELS konden we alle oude en overbodige spullen verwijderen.  

De tuinman kwam langs om alles te snoeien, de tunnel te pimpen en het hoekje onder de buitentrap 
te verfraaien. 

VAN DEN HEEDE bvba herstelde de oude schoolmuur. 

Een schilder kwam langs om de muren van L6 weer netjes te zetten en L2B kreeg 
een nieuwe magneetwand, dankzij professioneel advies via (een medewerker 
van) BOSS paints. 

Poetsvrouw Carine kluste samen met haar man nog wat verder: nieuwe kast 
in het vergaderlokaal/bureau, bankjes weer vastzetten, borden ophangen, het 
roer terug op de speelplaats, kleine herstellingen overal rond… 

De juffen ruimden alle klassen, opslagruimtes, gangen, … op. 

Dank aan alle mensen, die deze verfraaiingen mogelijk maakten! 

Jullie konden reeds de verlofdagen en andere speciale 
momenten vinden via Gimme. 

Weet dat u elke maand een maandkalender ontvangt, 
volg dit goed op, dan bent u meteen mee. 

De maandmenu vindt u steeds via onze website: 
www.duizendpluspoot.be of via Gimme. 

Kijk goed na of u reeds op het juiste kanaal bent 
aangesloten. 

http://www.duizendpluspoot.be/

