
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief  16 december 2021 
 

Langs deze weg wensen wij jullie graag het allerbeste voor 2022! 

 
 
 
 

 

om de opbrengst van de wijnactie zo groot te maken: +/- 4000 euro! 
Aan de mensen van het oudercomité en de vele wijnkopers,  
een oprechte DANK JE WEL! 
 
 
U kan uw bestelling morgen, vrijdag 17 december 2021 afhalen in de gang 
van  de opvang (oude kleutergebouw). 
De mensen van het oudercomité staan klaar tussen 14.30 en 17.30 uur! 
 

- We kregen weinig tot geen inschrijvingen voor de noodopvang tijdens de afkoelingsweek.  
Indien u nog vragen hebt over de noodopvang, dan kan u steeds contact nemen met de school. 
 



- De oudercontacten gaan door op 26 en 27 januari ’22 vanaf 16 uur, de brief hieromtrent 
ontvangt u na nieuwjaar via de klastitularis. We wachten nog sluitende maatregelen af 
betreffende digitale of fysieke oudercontacten. 

 
- Vrije dag op maandag 31 januari 2022, facultatieve vrije dag. 

 
- De Lichtmis viering wordt (normaal) opgeluisterd door het vierde leerjaar. Deze viering gaat 

door op zaterdag 5 februari om 17 uur in de kerk van Sint-Eloois-Vijve. 
 

 
Kinderen van dezelfde leefeenheid (broers en zussen, halfbroers en halfzussen, kinderen die onder 
hetzelfde dak wonen) van al ingeschreven leerlingen van onze basisschool en kinderen van het 
personeel van de school zijn een voorrangsgroep om in te schrijven. 

De inschrijvingen voor deze groep kinderen loopt in onze school van maandag 10 januari 2022 tot en 
met donderdag 25 februari 2022. Kinderen van dezelfde leefeenheid en kinderen van personeel 
die van deze voorrang geen gebruik maken in deze periode, verliezen het voorrangsrecht. 

De inschrijfperiode voor niet-voorrangsgerechtigde leerlingen start op maandag 7 maart 2022. 

De opendeurdag voor nieuwe kinderen gaat door op zaterdag 19 februari 2022 van 10 tot 12 uur. 
Kent u vrienden, familieden, buren… met een kindje van +/- 2 jaar? Vraag je hen of je hun adres mag 
doorgeven aan school? Zo kunnen we hen een mooie uitnodiging sturen voor de opendeurdag!  
 

Dit jaar organiseren we vanaf maart ‘lezen in groepjes’ in het 
eerste leerjaar.  
Tijdens dit wekelijks oefen-halfuurtje willen we op een 
motiverende manier aan technisch lezen, begrijpend lezen en 
leesplezier werken en daarbij de effectieve leestijd van de 
kinderen verhogen. 
Om praktische redenen doen we graag beroep op vrijwillige 
medewerkers om het lezen in de verschillende groepjes te 
begeleiden en nauwkeurig op te volgen. 
Voelt u zich geroepen als leesmama of -papa, leesoma of -opa, 
leesbuurman of -buurvrouw, leesoom of -tante, … om samen met 
ons te komen lezen op vrijdagochtend van 8.30u – 9.00u, laat 
het ons dan zeker weten door even langs te gaan bij de juffen van 
het eerste leerjaar, de directie of te mailen naar 
duizendpluspoot@ko-dewegwijzer.be  

 

We verdienden via Trooper reeds 1000 euro, dankzij de aankopen van mensen 
die het oudercomité van de Duizendpluspoot goed gezind zijn. 
Eén klik zorgt voor een bijdrage aan deze inkomsten. Centjes die makkelijk 
worden verdiend en die ten goede komen van alle kinderen van de 
Duizendpluspoot!  DOEN!
 

 

We zijn een ouderpaar van onze school heel dankbaar. Men sponsorde de school met 4 splinternieuwe 
laptops. Met het oog op de digisprong is deze vernieuwing zeer welkom! Dankjewel! 
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