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PROEFWERKEN 
De proefwerken voor de leerlingen van het lager gaan door in de week van 12 december.  De 
leerlingen kregen het proefwerkschema al mee.  De evaluatiegesprekken voor lager en kleuter gaan 
door op woensdag 21 december.  We werken een afspraakregeling uit. 
 
ZWEMMEN 
Vanaf maandag 5 december gaan we zwemmen met de leerlingen van het eerste en tweede 
leerjaar (8 keer).  Hiervoor doen we een beroep op chauffeurs om ons van en naar het zwembad te 
brengen.  Vanaf maandag 13 februari gaan we dan zwemmen met alle leerlingen van de lagere 
klassen (11 keer).  Dan wordt er een bus ingelegd. 
 
KERSTVIERING 
Op vrijdag 23/12 staat er om 9.15 u. in de kerk een gebedsviering gepland – Marc Bailliu zal deze 
gebedsviering leiden.  Tijdens deze gebedsviering wordt ook het kerstspel gespeeld door onze 
leerlingen van de derde graad.  Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten bij deze viering! 
Pas op: op kerstavond wordt er geen kerstspel gespeeld in de kerk van Watou.  De kerstviering met 
de accordeons gaat dit jaar door in Abele. 
 
RESPECTEREN SCHOOLUREN 

 De schoolpoort opent ’s morgens om 8.15 u. en ’s middags om 12.45 u. 

 De lessen starten ’s morgens om 8.45 u. en ’s middags om 13.10 u. 

 ’s Avonds gaat de bel om 15.55 u. (op woensdag om 11.50 u. en op vrijdag om 15.05 u.) 

 Mogen we vragen er voor te zorgen dat de kinderen steeds op tijd op school zijn en ook op tijd 

 worden opgehaald?  Bedankt!  

 

SOEP OP SCHOOL 

Onze jaarlijkse actie ‘Soep op school’ gaat door in de week van 19 t.e.m. 23 december.  Elke dag 

wordt er door één van onze klassen lekkere soep klaar gemaakt.  Voor de soep op vrijdag staat de 

ouderraad in, waarvoor dank!  Dagelijks kan je vanaf 11.30 u. voor 1 euro een heerlijke tas soep 

drinken.  Je kan tussen 11.30 u. en 11.50 u. ook eens binnen kijken in onze klassen.  

De opbrengst wordt dit jaar geschonken aan De Wervel.  Met deze centen voorziet De Wervel een 

extraatje voor kerst.  Rita Doom van De Wervel komt op maandag 5 december in alle klassen uitleg 

geven over de werking van De Wervel.  Maak gerust reclame bij buren, vrienden en familie!!! 

 
WINTERBARBECUE 
De winterbarbecue was een groot succes!  Na 2 jaar een alternatief te moeten voorzien door 
corona, kon onze winterbarbecue dit jaar weer op een gewone manier georganiseerd worden.  We 
mochten in het totaal 410 mensen verwelkomen.  Bedankt aan jullie allen voor de steun, bedankt 

 
Beste ouders, 
 
Nog een maand en we starten het nieuwe jaar, wat gaat de tijd 
toch snel!  Maar eerst nog even doorwerken, december wordt nog 
een drukke maand.  
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aan alle sponsors en bedankt ook aan alle mensen die een handje hebben geholpen!  De opbrengst 
wordt verdeeld over de klassen voor de aankoop van extra materiaal en om extra uitstappen te 
organiseren. 
 
KOEKJESVERKOOP OUDERRAAD 
Er werden in het totaal maar liefst 1124 dozen verkocht.  De opbrengst van 3293.86 euro zal alle 
leerlingen ten goede komen!  Bedankt voor jullie steun!!!  Hieronder een overzicht van de 
beloningen die we voor de leerlingen voorzien voor de vele dozen die verkocht werden.  Omdat we 
dit schooljaar over de 1000 dozen zijn gegaan, voorzien we nog een extra beloning!  Maar dat blijft 
nog even een verrassing . 

  
 

KERSTMARKT 
Op 10/12 staat de ouderraad van De Waaier Watou op de allereerste editie van de kerstmarkt in 
Watou.  Ze voorzien een heuse enveloppetrekking voor de volwassenen en een kerstbalvisspel voor 
de kinderen.  Hierbij zijn allerlei leuke prijzen te winnen en je maakt bovendien ook kans op één van 
de hoofdprijzen.  Ook benieuwd? Kom dan zeker eens langs en steun de ouderraad.  Alle inkomsten 
komen integraal ten goede van de leerlingen van de De Waaier Watou! 
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 VRIJWILLIGERS IN DE KIJKER 

De Waaier is een kleine school, samenwerking met diverse mensen is voor ons dan ook heel erg 

belangrijk!  In de Waaier komen er heel wat vrijwilligers over de vloer.  In elke maandbrief zetten 

we enkele vrijwilligers in de kijker.  Deze maand zetten we onze leesouders in de kijker.  De 

leesouders komen elke woensdag om 11.25 u. langs op school om 25 minuutjes een klein groepje 

leerlingen te begeleiden bij het lezen.   

Dikke merci voor jullie hulp!!! 

  

  

 
KALENDER 
Maandag 5/12   Uitleg De Wervel in alle klassen 
Zaterdag 10/12  Kerstmarkt Watou (17.00 u. – 01.00 u.) – met standje van onze  
    ouderraad 
Maandag 12/12  Start proeven (einde proeven op vrijdag 16/12) 
    20.00 u. – ouderraad 
Maandag 19/12  Start “Soep op school”. 
Dinsdag 20/12   Derde graad speelt kerstspel voor Okra Watou 
Woensdag 21/12  Rapport mee naar huis 
    15.30 u. – 19.30 u.: evaluatiegesprekken kleuter en lager 
Donderdag 22/12  K3 speelt kerstspel in woonzorgcentrum Emmaus te Poperinge  
Vrijdag 23/12   9.15 u. kerstviering met kerstspel door de derde graad. 
Zaterdag 24/12  Start kerstvakantie – tot zondag 8/1 


