
 

Beste ouders 
 

Deze week vragen we jullie aandacht voor volgende berichten: 
 

Kleuter- en lagere school: 
 
Dragen van fluohesjes 
 
Na de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie zijn alle leerlingen verplicht een fluohesje met logo van 
de school te dragen. Wanneer jullie kind een nieuw fluohesje nodig heeft, omdat het verloren is of te klein, 
kunnen jullie steeds terecht op ons secretariaat voor een nieuw exemplaar (openingsuren ma-di-do-vrij 8u-
16.30u, woe 8u-12u). 
De kostprijs is 7 euro en de betaling wordt geregeld via de schoolrekening. 

 
Leerlingen van het 6de leerjaar, die voor hun laatste jaar op onze school nog een fluohesje moeten 
aanschaffen, kunnen eventueel een ‘oud’ model (zonder ritssluiting) kopen aan een verminderde prijs van 
5 euro. 

 
Militaire oefening in Wijnegem 
 
Volgend bericht werd aan de inwoners van Wijnegem meegedeeld. Ook voor de gezinnen van buiten 
Wijnegem is dit belangrijke info die we graag met jullie delen: 
 
“Op woensdag 19 en donderdag 20 oktober vindt er een militaire oefening plaats in Wijnegem. Het gebouw 
van het zwembad zal gebruikt worden en ook enkele helikopters en militaire voertuigen zullen zich een weg 
banen door onze gemeente. Tijdens de oefening wordt er met blank munitie gevuurd in en rond het 
sportcentrum. 
Er zijn die dagen mogelijk knallen te horen, laat je hierdoor niet alarmeren. Je kan je ook verwachten aan 
militaire voertuigen en personen in gemixte militaire kledij die openlijk een wapen dragen.  
De oefening zal tijdelijk geluidsoverlast (helikopters en geweerschoten) met zich meebrengen, maar heeft 
geen impact op ons dagelijkse leven in de gemeente. Ook het park blijft gedurende de hele oefening 
toegankelijk. 
Let wel, het is niet de bedoeling dat je de militaire oefening hindert. Je gebruikelijke wandeling in het park is 
toegestaan, blijven toekijken tijdens het verloop van de oefening is dat niet.” 
 

Enkel kleuterschool:  

Beschikbaarheid fluohesjes 
 
We hebben terug een voorraad aan fluohesjes, maat Small, bestemd voor onze kleinste kleuters. 
Deze maat stemt overeen met de kledingmaat 116-122. 
Onze peuters van K1P krijgen hun fluohesjes deze week mee in hun boekentas. 

 



We wensen jullie een fijn weekend!  

Met hartelijke groeten 

Het team van de Vrije Basisoefenschool Wijnegem  

 


