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ZIEKE KINDEREN 

De laatste weken zijn er heel wat kinderen ziek.  Mogen we vragen om kinderen met koorts niet 

naar school te sturen?  Ze rusten dan beter goed uit om snel te herstellen.  Als de koorts weg is, dan 

kunnen de kinderen zeker weer naar school komen. 

 

VRIJBLIJVENDE EVALUATIEGESPREKKEN PASEN 

Net voor de paasvakantie organiseren we vrijblijvende evaluatiegesprekken voor alle leerlingen van 

de school.  Ouders die een evaluatiegesprek wensen, nemen voor maandag 20 maart zelf contact 

op met de leerkracht.  Dit kan via de agenda of via mail.  De mailadressen van de leerkrachten 

kunnen jullie terugvinden in het schoolreglement op blz. 7 en blz. 8.   

 

ENQUÊTE OUDERS 

Maandag werd de enquête voor de ouders afgesloten.  48 van onze 69 gezinnen vulden de enquête 

in, waarvoor dank!  Binnenkort worden de cijfers geanalyseerd.  We kijken dan met het team waar 

we kunnen en moeten bijsturen.  We houden jullie zeker op de hoogte!       

 

LENTE-ONTBIJT 

Het lente-ontbijt take away, georganiseerd door de ouderraad, gaat door op zondag 19 maart.  

Meer info en inschrijven (ten laatste op 9/3/2023) – zie website school: http://dewaaier.kbrp.be/  

 

KINDERCARNAVAL 

Op vrijdag 17 maart trekken we met alle kinderen van school naar Poperinge om deel te nemen aan 

de kindercarnavalsstoet.  De klas van het peuter en het eerste kleuter neemt niet deel aan de stoet.  

Zij gaan wel bij mooi weer allen samen kijken naar de stoet. 

De kinderen kunnen zich vrij verkleden, we werken niet in een thema.  Het is zeker niet de 

bedoeling dat jullie nieuwe zaken aankopen!!! 

 

PYJAMADAG 

Elk schooljaar kunnen duizenden leerlingen door ziekte langdurig of regelmatig niet naar school.  

Vaak blijven ze van thuis of in het ziekenhuis de les volgen, via Bednet, via een leerkracht of 

vrijwilliger aan huis of via lessen in de ziekenhuisschool.  Bednet viert op vrijdag 10 maart de 

Nationale Pyjamadag.  Door mee te doen steek je zieke kinderen een hart onder de riem en maak je 

Bednet mee bekend.  Op 10 maart mogen alle kinderen in pyjama naar school komen.   

 

Beste ouders, 
 
 

Net na de krokusvakantie kunnen we onderstaand nieuws met jullie 
delen. 

 

 

http://dewaaier.kbrp.be/uploads/1/2/1/8/121808107/schoolreglement_2022-2023.pdf
http://dewaaier.kbrp.be/


VZW KATHOLIEKE BASISSCHOLEN REGIO POPERINGE 

VBS DE WAAIER WATOU 

NIEUWE LEERLINGEN VOLGEND SCHOOLJAAR 

Momenteel verzamelen we gegevens van kinderen die volgend schooljaar bij ons mogen starten 

(geboortejaar 2021).  Ook oudere kinderen zijn natuurlijk welkom! 

Gegevens verzamelen we via deze link. 

Stuur gerust deze link door naar geïnteresseerde ouders! 

  
 VRIJWILLIGERS IN DE KIJKER 

De Waaier is een kleine school, samenwerking met diverse mensen is voor ons dan ook heel 
belangrijk!  In de Waaier komen er heel wat vrijwilligers over de vloer.  In elke maandbrief zullen we 
enkele vrijwilligers in de kijker zetten.  Deze maand staan de Frans spreekouders in de kijker.   
Elke woensdag komen enkele Franse (groot)ouders langs in het vijfde en zesde leerjaar om een 
spreekopdracht met de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar te begeleiden. 

         
 

KALENDER 

Zondag 5 maart  9.30 u. – voorstelling eerste communicanten en vormelingen 

Dinsdag 7 maart  VM – belevingsdag De Keiwijzer voor de leerlingen van L6 

    10.45 u. – activiteit jeugdboekenweek L3L4 

    20.00 u. – schoolraad 

Woensdag 8 maart  Boerderijbezoek K2 – naar de boerderij van Félice Derycke 

Donderdag 9 maart  Laatste dag inschrijven lente-ontbijt 

Vrijdag 10 maart  Pyjamadag 

    9.00 u. – L5 en L6: Concert De Speelschaar 

Maandag 13 maart  20.00 u. – Ouderraad. 

Vrijdag 17 maart  Kindercarnavalstoet 

Zondag 19 maart  Lente-ontbijt take-way 

Maandag 20 maart  Deze week elke voormiddag erfgoedklassen derde graad te Made in 

    Inox Watou 

Woensdag 22 maart  K2 brengt bezoek aan fauna Leroy te Vleteren 

Donderdag 23 maart  L3 en L4: Optocht Hannibal en Gideon bij het Helleketelbos 

Maandag 27 maart  Deze week: vrijblijvende evaluatiegesprekken 

Dinsdag 28 maart  Bibbezoek alle klassen lager 

Donderdag 30 maart  VM – medisch consult L6 

    NM – Rollebolle K2K3 te Ieper 

Vrijdag 31 maart  Start paasvakantie 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSersDYHrnvjbn5Lol54b0TXMrEdUVWWud5eaL-BmGZ1RqSL2A/viewform?fbclid=IwAR2gHjHLBqiXgIKtNTBl15Ss1l7NXkA09rTtyvBd5dwLOzF5yKrcJQ_SOMg

