
 

Beste ouders 
 

Deze week vragen we jullie aandacht voor volgende berichten: 
 

Kleuter- en lagere school: 
 

Fluoperiode Fluoperiode Fluoperiode Fluoperiode Fluoperiode 

 

Van de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie komen de leerlingen altijd naar school met het gele 

fluohesje met het logo van de school.  De maanden in de herfst- en winterperiode zijn immers erg donker 

en we willen dat onze leerlingen veilig van en naar school kunnen. Met een fluohesje zijn zij zichtbaarder 

voor auto’s, fietsers of andere bestuurders in het verkeer.  Eender op welke manier de kinderen naar 

school komen, te voet, met de fiets of met de auto, het dragen van dit fluohesje is verplicht.  Gelieve het 

fluohesje duidelijk te voorzien met de naam van je kind. 

Jullie kunnen de veiligheid van de kinderen mee garanderen, door zelf te letten op een aantal zaken: 

• Niet parkeren in de Boskantweg, dit is enkel voor bewoners. 

• Kinderen aan de Turnhoutsebaan overzetten langs het zebrapad en niet uit de auto laten stappen 

voor de poort. 

• Kleuters niet alleen langs de poort van de Turnhoutsebaan naar de kleuterschool laten gaan, maar 

zelf via de Boskantweg te brengen. 

Wij rekenen op ieders verantwoordelijkheid. Het gaat tenslotte om de veiligheid van jullie eigen kinderen. 

Om het dragen van het fluohesje wat extra in de kijker te zetten, houden we op vrijdag 28 oktober, de dag 

vóór de herfstvakantie, FLUODAG ! Die dag mogen de kinderen zo veel mogelijk fluokledij en - 

attributen dragen. Hoe feller, hoe beter! 

 

 
Schoolraad 

Op dinsdag 4 oktober was het vergadering van de schoolraad.  
In bijlage vinden jullie het verslag. Dit vinden jullie ook steeds terug op de website.  
 
Oudercontacten 
In de week van 14 tot 18 november worden er oudercontacten gepland.  
Jullie krijgen vandaag een aparte mail met de uitnodiging en het antwoordstrookje. Gelieve het 
antwoordstrookje tijdig in te vullen a.u.b. 



 

 
 
Schoolfoto’s 
Alle bestelde foto’s werden intussen geleverd.  
Op vraag van sommige ouders, heropenen wij een 2de maal de online-bestelling. De schoolfotograaf zet de 
schoolfoto’s weer online: van 27 oktober 2022 t.e.m. 7 november 2022 tot 23u59. 

Om te bestellen gaan jullie naar de onlinebestelsite: www.vdeonline.com 

LET OP: wanneer jullie niet meer in het bezit van de foto-ID zijn om een online bestelling te plaatsen, ga 
dan even langs het secretariaat vóór 28 oktober 2022. De secretariaatsmedewerkers helpen jullie graag 
verder. 

 

Enkel lagere school:  

Sportsnack 

Sportsnack staat voor Sportief Naschools ACtieve Kids. 

Met Sportsnack willen we meer beweging en sport stimuleren in de naschoolse opvanginitiatieven van het 

basisonderwijs. Sportsnack bouwt verder op de principes van Multimove. 

De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar hebben hierover al een brief met info meegekregen.  

Dit zijn de linken voor de inschrijvingen voor onze leerlingen van L4-5-6: 

Sportsnack Don Bosco Wijnegem Omnisport: 

https://be.ticketgang.eu/orgFrameSaleNew.php?org=328183&event=121464 

Sportsnack Basisoefenschool Wijnegem Tai Jutsu: 

https://be.ticketgang.eu/orgFrameSaleNew.php?org=328183&event=121467 

 

We wensen jullie een heel gezellig weekend! 

Met hartelijke groeten 

Het team van de Vrije Basisoefenschool Wijnegem  
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