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WELKOM 
Na de herfstvakantie verwelkomen we 3 nieuwe leerlingen bij ons op school. 
Welkom aan Laure Parmentier, Lotte Thoré en Mathias Wathelet.  Welkom ook aan de ouders! 
 
FIETSCONTROLE 
Op vrijdag 30 september kwam de stadswacht van Poperinge onaangekondigd langs op school om 
de fietsen van onze leerlingen te controleren.   
Er werden 9 fietsen gecontroleerd.  Slechts 3 fietsen waren volledig in orde… 
Graag goed in de gaten houden of de lichten voldoende werken, zeker wanneer je kind in het 
donker naar school fietst!     
 
FLITSCAMPAGNE 
De FLITScampagne start net na de herfstvakantie en loopt tot aan de krokusvakantie.  Dagelijks 
controleren we of je kind zijn/haar fluojasje draagt.  Dan verdient je kind een FLITS sticker op 
zijn/haar spaarkaart. 
 
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 vakanties de 
kinderen te controleren op luizen.   

 
Bij vaststelling van luizen of neten, graag de school verwittigen! 
 
DEWAAIER.KBRP.BE  
Op de website staan er heel wat mooie foto’s van activiteiten in de klas en van uitstappen.   
Ondertussen verschenen van volgende activiteiten foto’s op de website: 
PK1  Welkom in onze klas, jarigen, buitenbakken, alles op wieltjes. 
K2  Eerste en tweede schooldag, welkom in de klas, buitenbakken, op ontdekkingstocht 
  in het bos, Vic is grote broer geworden, op uitstap naar het bos in de Palingbeek, 
  Rikki op bezoek bij de Sint. 
K3  De vriendjes van onze klas, jarigen, toosten op het nieuwe schooljaar, welkom in 
  onze klas, nog even genieten van het zonnetje, buitenbakken, doorschuif op  
  de speelplaats, buurman buurman – de trap, zelf een thema kiezen, uitstap  
  transportbanden, vlinderweek, ridders en jonkvrouwen, uitstap naar Gent,  
  appeltaart bakken, zonsverduistering. 
L1L2  Ons puzzelstukje, onze eerste schooldag, eerste hoekenwerk, de eerste schrijfles, de 
  eerste keer rekenen met de rekendoos, schattige spookjes, evenveel – niet evenveel, 
  buiten leren over patronen, werken met Bingel, buiten schrijven,    

 
Beste ouders, 
 
 
Aan de vooravond van de herfstvakantie geven we jullie graag nog 
wat nieuwtjes mee. 
 

 

http://www.dewaaierwatou.be/
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  verjaardagskalender, zelfgemaakte muziekinstrumenten, op zoektocht in Watou, 
  gevoelenspoppetjes, cijfers schrijven, fruit schilderen – mengen, hoekenwerk,  
  woorden stempelen, leren over wegen, naar de bib, iets koesteren, meest en minst, 
  dierendag, kieskast en hoekenwerk, opdrachten in de tuin, een levend schilderij, 
  meten kun je leren, herfstdozen, bomen in de herfst, thema huisdieren 
L3L4  Welkom allemaal 
L5L6  Ons puzzelstuk, pluim van de dag, hoekenwerk thema EU, presentatie land EU,  
  schminken contrasten, sportdag KBRP, hoekenwerk thema muziek, bezoek aan de 
  Klankenmakerij in Dranouter,  
 

 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 zullen we 

enkele vrijwilligers in de kijker zetten.  Deze maand staat de ouderraad van De Waaier in de kijker. 

Via deze weg willen we alle leden van de ouderraad bedanken voor hun grote inzet voor onze 

school!!!  Op de website van school vind je meer uitleg over welke taken de leden van de ouderraad 

op zich nemen: http://dewaaier.kbrp.be/ouderraad.html   Nieuwe leden zijn nog steeds van harte 

welkom!!!

 
 
SINT EN PIET 
Op donderdagnamiddag 10 november brengen Sint en Piet een bezoek aan onze school.  Ze 
brengen een bezoek aan alle klassen maar zullen vooral hun tijd doorbrengen in de kleuterklassen 
en in de klas van de eerste graad.  Om 18.00 u. kunnen alle kinderen meelopen in de stoet (zie 
aparte brief).  Bij de snoepbedeling in de parochiezaal houdt de ouderraad een bar open – de 
opbrengst van de bar gaat naar de school.    
 

http://dewaaier.kbrp.be/ouderraad.html
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KALENDER 
Zaterdag 29/10  Start herfstvakantie – tot zondag 6/11 
Maandag 7/11   Start flitscampagne 
    Kriebelteam komt langs op school 
    14.40 u. – Evacuatieoefening 
Dinsdag 8/11   10.30 u. – Toneel L1L2 te Poperinge (met busvervoer) 
Woensdag 9/11  Laatste dag om kaarten te bestellen voor de winterbarbecue. 
Donderdag 10/11  Namiddag – Sint en pieten op bezoek op school 
    18.00 u. – Sint-Maartensstoet – vertrek aan De Bollaard 
Vrijdag 11/11   Wapenstilstand – geen school 
Woensdag 16/11  Pedagogische werkdag – geen school voor de kinderen 
    Namiddag – swimmathon te Poperinge (voor L3L4L5L6) 
Donderdag 17/11  Uitstap L1L2 naar Koksijde – Vrienden der Blinden 
Vrijdag 18/11   13.30 u. – Toneel PK1 te Poperinge (met busvervoer) 
Zaterdag 19/11  Winterbarbecue ten voordele van de school (18.00 u. – 20.30 u.)  
Zondag 20/11   Winterbarbecue ten voordele van de school (11.00 u. – 14.00 u.) 
Maandag 21/11  Vrije dag 
Dinsdag 22/11   Bibbezoek alle klassen lager 
 
WINTERBARBECUE 
Vergeet niet om op tijd jullie bestelling door te geven (ten laatste op woensdag 9/11). 

Kaarten kunnen aangekocht worden door overschrijving op rekeningnummer BE89 7383 1911 

6985.  Graag je naam noteren in de mededeling + dag waarop je langskomt (zaterdag of 

zondag) + aantal volwassenen + aantal kinderen.  Kaarten kunnen ook besteld worden per 

mail: vbswatou@kbrp.be of telefonisch: 057/388308 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam: 

Email:  

Telefoonnummer:  

 

…….. kaarten voor kinderen op zaterdag 19/11  x 7,50 euro =  ………. euro  

…….. kaarten voor volwassenen op zaterdag 19/11  x 15 euro =  ………. euro  

…….. kaarten voor kinderen op zondag 20/11   x 7,50 euro =  ………. euro  

…….. kaarten voor volwassenen op zondag 20/11  x 15 euro =  ………. euro  

 

TOTAAL BEDRAG         ………. euro  

 

Dit bedrag graag via overschrijving betalen op rekeningnummer BE89 7383 1911 6985.  Graag je naam 

noteren in de mededeling 
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