
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief  20 september 2021 

- Na de geslaagde boerderijklassen van het derde leerjaar, gaan het eerste en tweede leerjaar begin 
oktober op sportklassen te Wielsbeke. Meer informatie hieromtrent volgt eind deze week. 
- Op dinsdag 26 oktober 2021 houden wij het allereerste oudercontact in het eerste leerjaar. Dit is 
een gesprek om het welbevinden en de werkhouding te bespreken. Aan de ouders van het eerste 
leerjaar: noteer dit momentje zeker in je agenda! Een uitnodiging volgt weldra. 
- De schoolpoort gaat open om 8 uur. Alle kinderen die voor 8 uur aan de schoolpoort staan, 
worden doorgestuurd naar de opvang. Gelieve hier rekening mee te houden. Dit staat in teken van 
hun eigen veiligheid. 
 

 
Pokémon kaarten en emoji’s zijn weer een hype! Kinderen vroegen 
zich af of ze hun dubbelen 
konden ruilen op school. We 
willen hen die mogelijkheid 
bieden door ze dit telkens te 
laten doen op vrijdagmiddag 

van 13.00 tot 13.15 uur. Onder toezicht  van een leerkracht 
willen we een ‘kleine’ ruilbeurs organiseren in de turnzaal. 
Op andere dagen zijn kaarten, emoji’s en verzamelboeken 
NIET toegelaten op school. 
TIP: breng enkel dubbele items mee naar school. 

Deelnemen is winnen. Gratis klasballen voor de school.

Zoals elk jaar beloont Fruit, een 
lekkere buit elke deelnemende 
school met gratis klasballen. 
Het komt erop neer om zoveel 
mogelijk te verzamelen. 
150 stickers zijn goed voor 10 ballen. 

Wie er 300 verzamelt, krijgt er 20. 
 
Let op: Je hoeft hiervoor niet speciaal naar de winkel gaan om Zespri-kiwi’s, maar als je een sticker 
hebt, plak je hem er gerust bij. 
De stickers mogen afgegeven worden aan juf Jessica, zij is in het bezit van de verzamelposter! 
 



 
Sommige ouders vroegen opnieuw naar de enige, echte unieke Duizendpoottrui. Super! 
De trui staat voor extra warmte (tijdens de komende wintermaanden) en verbondenheid binnen de 
school, de klas of de sportgroep. 
De aankoop is volledig vrijblijvend.  
Het bedrag van 25 euro voor de trui komt op de 
schoolrekening van september 2021. 
 
De bestelling kan gebeuren via een bericht in de 
agenda van uw kind 
of via een mail naar 
duizendpluspoot@ko-dewegwijzer.be  

met vermelding ‘duizendpoottrui – naam – klas’ en 
de vermoedelijke maat van uw kind. 

Door de sluiting van het zwembad in Vijve zijn we 
genoodzaakt om de watergewenning voor het derde kleuter 
te laten doorgaan in de Treffer te Waregem. Een heuse 
verplaatsing na wat we gewend waren. 
De kleuters krijgen de kans om 5 keer dit schooljaar te gaan. 
We gaan met de bus. Juf Veerle W. en juf Astrid begeleiden 
de groep. Ze krijgen de kans om te zwemmen in het 
peuterbad en in het kinderbad. 
Aangezien we meteen met het volledige derde kleuter 
richting Waregem trekken, zijn we nog op zoek naar 
‘zwemouders’. Mama’s, papa’s, opa’s of oma’s, die het zien 

zitten om de kinderen en de juffen te helpen bij het aan -en uitkleden en het mee toezicht houden 
in het zwembad. 
Ben jij zo zot van zwemmen? Kan je je vrijmaken op 24/09, 26/11, 21/01 en 25/03 tussen 9.30 en 
11.30 uur. Dan hebben we een match!  
Meld je snel aan bij de juffen van het derde kleuter of bij directeur An. Je kan ook een mailtje 
sturen naar duizendpluspoot@ko-dewegwijzer.be! 
 
 

We streven naar een luizenvrije school. We kregen 
verschillende meldingen van luizen in de klassen. 
 
Het is vaak een reden tot paniek, hoewel dit niet nodig is! 
Luizen kunnen het hele jaar door bij iedereen voorkomen.  
Ze snel en goed bestrijden is de beste oplossing! 
Kijken jullie het thuis ook even na? Een goedkope en 
kindvriendelijke methode is de nat-kam-methode.  

Kijk even naar het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=QPws_SO1_mU 
Het stappenplan toont je om die kriebelbeestjes aan te pakken. Succes, maar vooral DANKJEWEL!
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