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NIEUWE LEERLINGEN 
Na de kerstvakantie mogen we Victoire Winckel verwelkomen op onze school.  Welkom aan Victoire 
en aan haar ouders! 
 
JUF INGRID EN JUF ELLEN 
Het verlof van juf Ingrid werd verlengd tot aan de zomervakantie.  Juf Ingrid wordt na de 
kerstvakantie verder vervangen door juf Alison. 
Juf Ellen Lermyte gaf haar ontslag binnen de scholengemeenschap.  Juf Ellen gaat dichterbij huis 
lesgeven.  Op maandag wordt juf Ellen Lermyte vervangen door juf Ellen Grillet.  Voor de donderdag 
zijn we nog op zoek naar een vervanger/vervangster.  Weet je een leerkracht (lichamelijke 
opvoeding) die nog vrij is op donderdag, geef dan zeker een seintje!        
 
LUISJES: 
In de agenda of het heen- en 
weerschriftje van je kind kleeft een 
etiket om je kind te controleren op 
luisjes.  We roepen alle ouders op om 
op het einde van de vakantie de 
kinderen te controleren op luizen.   
Mogen we nog eens vragen om ook allen 
het etiket in de agenda aan te vullen? 

 

Bij vaststelling van luizen of neten, graag de school verwittigen: vbswatou@kbrp.be of 057/388308 
 
SOEP OP SCHOOL 
Met onze actie “Soep op school” verzamelden we in het totaal 275 euro voor De Wervel te 
Poperinge.  Met dit bedrag kan De Wervel een kerst-extraatje voorzien voor de mensen die bij hen 
langsgaan voor een voedselpakket.  
 
KOEKJESVERKOOP DERDE GRAAD – DE WARMSTE WEEK 
De leerlingen van de derde graad bakten koekjes voor de warmste week.  Ze verzamelden zo het 
mooie bedrag van 498,70 euro dat geschonken wordt aan vzw Middelkind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beste ouders, 
 
Niet te geloven!  Het jaar zit er al weer op.  Er werd hard gewerkt, 
door de leerlingen en door de leerkrachten.  Tijd nu om even op 
adem te komen.   
Voor we de vakantie inzetten, geven we eerst nog wat info mee. 
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 TOT SLOT WENSEN WE JULLIE ALLEN HET BESTE TOE 

 
 
Kalender  
Vrijdag 23 december  Kerstvakantie t.e.m. zondag 8 januari 
Maandag 9 januari  Start stage juf Ariane in L1L2 (tot en met vrijdag 27/1) 
Dinsdag 17 januari  Geen avondopvang op school 
Donderdag 19 januari  Alles met de bal L3L4 
Vrijdag 27 januari  Kronkeldidoe L1L2 
 
 


