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NIEUWE LEERLINGEN 
In de maand februari mogen we 2 nieuwe peuters verwelkomen.  Op 2 februari start Lander 
Nuyttens en op 27 februari start Hannah Wostyn. 
Welkom aan Lander, aan Hannah en aan hun ouders!!! 
 
JUF LISE 
Het zwangerschapsverlof van juf Lise loopt op zijn einde.  Vanaf woensdag 15 februari neemt juf 
Lise de klas van het tweede kleuter over van juf Virginie.  Dikke merci juf Virginie voor je grote inzet 
op onze school!  Op maandag is juf Virginie wel nog bij ons op school, ze staat dan voor de klas van 
het peuter en eerste kleuter.          
 
STIPTHEID 
Mogen we vragen om allemaal een inspanning te leveren om jullie zoon/dochter op tijd op school 
af te zetten en op te halen?  ’s Morgens starten de lessen om 8.45 u. en ’s middags om 13.10 u.  
Het is het best om minstens een 5-tal minuutjes eerder op school aan te komen.  Dan kan jullie 
zoon/dochter rustig in de rij plaats nemen om samen met de klasgenootjes en de juf naar de klas te 
gaan.  ’s Middags eindigen de lessen om 11.50 u. en ’s avonds om 15.55 u. (op vrijdag om 15.05 u.). 
 
LUISJES OP SCHOOL 
Dit schooljaar is het erg moeilijk om van de luisjes af te geraken …  We horen dat dit ook in andere 
scholen het geval is.  Blijkbaar raken de luisjes resistent tegen de verschillende producten die 
gebruikt worden om de luizen te behandelen.  De natkammethode is nog steeds de beste manier 
om van de luizen af te geraken.  Op de website van de school vind je een filmpje dat uitlegt hoe de 
natkammethode werkt.  Je herhaalt dit elke 3 dagen tot je geen luizen meer vindt.  Controleer ook 
steeds alle huisgenoten op luizen.  Als je kind luisjes heeft, dan is het ook belangrijk om de 
handdoeken en de kussensloop van je kind te wassen op 60 °.  Herhaal dit om de 3 dagen 
gedurende 2 weken.  Luizen sterven als ze meer dan 2 dagen niet op een hoofd zitten.  Leg daarom 
dekbedovertrekken, lakens, knuffels, mutsen en sjaals 48 uur apart.  Of steek ze een nacht in de 
diepvries.  Zijn de luizen na 14 dagen nog niet weg, contacteer dan je huisarts of apotheker. 
Bedankt aan jullie allen om deze werkwijze strikt toe te passen!!! 
  
LESSEN LICHAMELIJKE OPVOEDING 
Net voor de kerstvakantie gaf juf Ellen Lermyte haar ontslag.  Op dat moment was er geen 
vervanging beschikbaar.  We werden 3 weken gedepanneerd door juf Ellen Grillet en meester Rudy 
Torreele.  Bedankt Ellen en Rudy om ons 3 weken uit de nood te helpen! 
Maandag start juf Febe Depreiter bij ons.  Juf Febe zal tot eind dit schooljaar instaan voor de 
zwemlessen en voor de lessen lichamelijke opvoeding.  Van harte welkom, Febe!      
 
 

 

Beste ouders, 
 
Rond 1 februari geven we jullie steeds de leerlingenaantallen door, 
want deze bepalen het aantal lestijden voor volgend schooljaar.  
Onze school telt op 1 februari 53 kleuters.  Dat is hetzelfde aantal 
ten opzichte van vorig schooljaar.  In het lager zijn er 54 leerlingen.  
Hier stellen we een stijging vast van 5 leerlingen t.o.v. vorig 
schooljaar.  

http://dewaaier.kbrp.be/varia.html
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ZWEMMEN 
Op maandag 6 februari is het de laatste keer dat we alleen met het eerste en tweede leerjaar gaan 
zwemmen (8 zwembeurten).  Vanaf maandag 13 februari gaan we wekelijks zwemmen met alle 
klassen van het lager (11 zwembeurten).  De ouders van de leerlingen van het derde, vierde, vijfde 
en zesde leerjaar krijgen nog een afzonderlijke brief met enkele afspraken.   
 
OUDERBEVRAGING 
Naast de mening van onze leerlingen is ook jullie mening heel belangrijk om onze werking te 
evalueren.  Vandaag krijgen jullie allen een mail met een link naar ons tevredenheidsonderzoek.  
Hoe meer ouders hieraan meewerken, hoe preciezer de resultaten en mogelijke conclusies.  Mogen 
wij er op rekenen dat jullie deze enquête invullen voor het einde van de krokusvakantie?  Alvast 
bedankt!   
 
DIKKETRUIENDAG 
Op donderdag 9 februari gaat opnieuw de ‘Dikketruiendag’ door.  Op die dag leveren heel wat 
scholen extra inspanningen om energie te besparen.  Op donderdag 9 februari zetten we de 
verwarming op school enkele graden lager. 
 
VOORSTELLING EERSTE COMMUNICANTEN EN VORMELINGEN 
De eerste communicanten en vormelingen worden voorgesteld tijdens de eucharistieviering op 
zondag 5 maart om 9.30 u. in de kerk van Watou.  We hopen dan alle eerste communicanten, alle 
vormelingen en hun ouders te mogen verwelkomen! 
 

 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 staat de Raad van Bestuur van de 
scholengemeenschap in de kijker.   
De Raad van Bestuur is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die luistert naar de naam vzw 
Katholieke Basisscholen Regio Poperinge.  Deze vzw organiseert het Vrij Katholiek Basisonderwijs in 
Poperinge en bestaat uit vrijwilligers die zich gratis inzetten voor de scholengemeenschap.   
Voor meer info kan je terecht op de website van de scholengemeenschap: 
https://kbrp.weebly.com/raad-van-bestuur.html  
 
KALENDER 
Woe 1 februari Pedagogische werkdag – er is geen school voor de kinderen. 
Do 2 februari  K3 brengt bezoek aan de kerk (Maria-Lichtmis). 
Di 7 februari  L5L6 Toneelvoorstelling te Poperinge: ‘Ella en de mieren’.  
Woe 8 februari Dans- en gevechtsportnamiddag L1L2L3L4 (voor de kinderen die zich hebben   
   ingeschreven). 
Do 9 februari  Dikketruiendag 
   K2 brengt bezoek aan het kasteel De Blankaart te Diksmuide 
   L1L2 EHBO door Jolien Desmet 
Di 14 februari  L3L4 Toneelvoorstelling te Poperinge: ‘Jan? Jan!’ 
Ma 20 februari Start krokusvakantie (tot en met zondag 26 februari)  
Di 28 februari  Bibbezoek alle klassen lager 
   L3L4 Les dementie door werkgroep dementievriendelijk Poperinge. 
Vr 3 maart  K2K3 Toneelvoorstelling te Poperinge: ‘Floopi’s Talentenjacht’. 
Zo 5 maart  9.30 u. – Voorstelling eerste communicanten en vormelingen 

https://kbrp.weebly.com/raad-van-bestuur.html

