Nieuwsbrief ouders
Juni 2022
Informatie
Veranderingen volgend schooljaar
•

Prijzen maaltijden/ busvervoer: de prijs stijgt zowel voor de kleuters als voor de
lagere afdeling. Ook de prijs van het busvervoer & opvang moeten we door de
stijgende lonen & brandstofprijzen verhogen:
Middagtoezicht
o warme maaltijd (kleuter)
€ 3.90 ( waarvan opvang € 1.40)
o warme maaltijd (lager)
€ 4.20 ( waarvan opvang € 1.40)
o boterhameters (+ soep drinken )
€ 1,40
o Er worden fiscale attesten gegeven voor de opvang over de middag en de
studie.
busvervoer:
o leerlingenvervoer: per rit
€ 1,50
studie:
o studietoezicht
€1,40

•

Openingsuren school (verandering over de middag):
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o Om de middagtoezichten wat beter te kunnen organiseren veranderen de
schooluren.
o De speeltijden worden met 5 minuten verlengd (20 minuten i.p.v. 15 minuten)
zodat deze verandering zal maar een minimale impact hebben op de totale
organisatie.
•

Schoolapp. voor communicatie: om de communicatie beter en secuurder te laten
verlopen starten we volgend jaar met een schoolapp. Die app kunnen jullie
downloaden om zo de laatste nieuwtjes van de school te weten te komen. Alles zal
op het kijkmoment uitgelegd worden.

Open school
16u00 – 18u00: kijkmoment kleuter
17u00 – 19u00: kijkmoment lager
Op het kijkmoment horen de kinderen in welke klas ze zullen zitten.
Dinsdag 30 augustus

Secretariaat:
Het secretariaat is open in de vakantie:
• tot en met 7 juli, telkens van 8.30u tot 11.30u.
• vanaf dinsdag 23 augustus, telkens van 8.30u tot 11.30u.

Oudercomité:
Graag stelden de leden van het oudercomité zichzelf even aan jullie voor:

Melissa
mama van Rune ( giraffenklas ) & Ferre ( 6C )

Febe

Tom

mama van Juliette ( konijnenklas )

papa van Alec (dolfijnenklas )

Natalie

Marieke

mama van Matthias ( 1A ) & Julie ( 5C )

mama van Seppe ( konijnenklas ) & Noor ( 2C )

Sofie
mama van Anaé ( 3A )

Hanne
mama van Ube ( giraffenklas )

Joke

Ruben

mama van Brik ( 3A ) & Warre ( 6A )

papa van Liam ( pinguïnklas ) &
Milan (4B)

Wie zijn wij:
Ouders van leerlingen uit het kleuter en lager
onderwijs die extra betrokkenheid tonen ten
aanzien van het schoolgebeuren.

Wat doen wij:
•
•
•
•
•

We zijn een aanspreekpunt voor andere
ouders.
We organiseren activiteiten tijdens het
schooljaar.
We helpen de ontspanningsinfrastructuur
voor de leerlingen op school te verbeteren.
We helpen mee bij schoolevenementen.
We vergaderen een 5-tal keer per jaar op school.

Wie zoeken wij:
Enthousiaste ouders die het oudercomité willen vervoegen!
Mail naar oudercomite@degraankorrelwervik.be of spreek ons aan voor meer info.

Wat hebben wij recent gerealiseerd:
•
•
•

Peuterbankjes, kleuterfietsen, kruiwagens, bloembakken, picknicktafels, enz.
werden aangekocht voor op de speelplaatsen.
Jaarlijks krijgen alle leerlingen uit het 6de leerjaar een smoelenboek als
herinnering.
We leveren een financiële bijdrage en helpen mee tijdens de barbecue op het
einde van het schooljaar.

Pensioen:
Juf Nicole en meester Renaat nemen afscheid van onze school en gaan met pensioen.
We danken hen van harte voor hun jarenlange inzet voor onze school!

Ook meester Olivier verlaat onze school, hij gaat een nieuwe uitdaging aan. Alvast veel
succes volgend jaar!

Familienieuws
Geboortes
Maxx 22 april 2022
broertje van Rocco (6B)
Lou 4 mei 2022
kleindochtertje van juf Mieke (dolfijnenklas) en van juf Veronique (refter VM)
Anna 9 mei 2022
dochtertje van juf Ine (kangoeroeklas)
Lio 20 mei 2022
zoontje van juf Laeticia (refter VM)
Linde 21 mei 2022
kleindochter van juf Griet (VM)
Lyano ?
broertje van Ylana (eendjesklas)
Céleste 27 mei 2022
zusje van Enrie (eendjesklas)
Mauro 28 mei 2022
zoontje van juf Nele (6C)
Ralf 31 mei 2022
broertje van Mill (kikkerklas)
Imran 7 juni 2022
broertje van Mouad (3B) en Zineb (1B)

Overlijden
Jacqueline Bigaut +30 januari 2022
oma van Pierre (6B)
Guy Leplae +21 maart 2022
grootvader van Noa 6B, Lize 2kA VO en Ida peuterklas VO
Eric Halsberghe +26 april 2022
grootvader van juf Gaëlle (6B)

Kalender 2022-2023
1ste trimester
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dinsdag 30 augustus 16.00u – 18.00u: kijkmoment kleuter
17.00u – 19.00u: kijkmoment lager
donderdag 22 september: scholenveldloop
maandag 3 oktober: vrije dag
woensdag 5 oktober: ontbijt op school met Brugfiguur (peuters)
donderdag 13 oktober: schoolfotograaf en fietscontrole
woensdag 19 oktober : pedagogische studiedag, geen school
31 oktober – 6 november: herfstvakantie
vrijdag 11 november: Wapenstilstand, geen school
maandag 21 november: pedagogische studiedag, geen school
24 december – 8 januari: kerstvakantie

2de trimester
•
•
•
•
•
•
•
•

16 januari -27 januari: proefwerken lager
vrijdag 3 februari: vrije dag, geen school
maandag 6 februari – 10 februari: oudercontacten lager
20 februari- 26 februari: krokusvakantie
13 maart: pedagogische studiedag (onder voorbehoud)
20 maart – 24 maart: fietsbehendigheidsweek
zaterdag 25 en zondag 26 maart: schoolfeestweekend (20 jaar De
Graankorrel)
3 april - 16 april: paasvakantie

3de trimester
•
•
•
•
•
•
•
•

maandag 1 mei: Dag van de arbeid, geen school
zaterdag 6 mei: Vormsel
donderdag 18 mei: Hemelvaart, geen school
vrijdag 19 mei: geen school
zaterdag 27 mei: Eerste Communie
maandag 29 mei: Pinkstermaandag: geen school
12- 23 juni: proefwerken lager
26-30 juni: oudercontacten lager

Andere activiteiten kun je terugvinden op de schoolkalender via de website:
http://wervik.degraankorrel.com/voor-de-ouders/schoolkalender

We wensen iedereen een fijne vakantie toe!

