
 

Beste ouders 
 

Deze week vragen we jullie aandacht voor volgende berichten: 
 

Kleuter- en lagere school: 
 
Herfstvakantie 

Van 31 oktober tot en met 6 november 2022 is het herfstvakantie en genieten we van een week vakantie. 

De school is gesloten. 

 

Wapenstilstand 

Vrijdag 11 november 2022 herdenken we Wapenstilstand. We kunnen dan genieten van een vrije dag én 

een lang weekend. De school is gesloten. 

Werken Kerkhofstraat en Kraaidijk 

Dit najaar staan er heel wat Wijnegemse straten op de planning voor onderhoudswerken aan het wegdek. 

Daaronder vallen ook de Kerkhofstraat en de Kraaidijk. Beide straten zullen tijdelijk afgesloten worden 

voor alle verkeer van 7 tot en met 10 november 2022.  

Omdat dit aanrijroutes zijn voor onze school, brengen wij jullie hiervan graag op de hoogte. 

 

De brief met alle nodig info kunnen jullie lezen in bijlage. 

 

Enkel kleuterschool: 

Oudercontacten 

Na de herfstvakantie, op maandag 7 november 2022, geven de leerkrachten het kaartje met de dag en het 

tijdstip voor het oudercontact waarop jullie verwacht worden, mee met jullie kind. 

Enkel lagere school:  

Rapport en oudercontacten 

Vandaag kregen onze leerlingen hun eerste rapport van dit schooljaar, het herfstrapport. Wij vragen jullie 

om hieraan voldoende tijd te besteden en niet spaarzaam te zijn met complimentjes voor de inzet van 

jullie dochter/zoon. Na de herfstvakantie, op maandag 7 november 2022, verwacht de klasleerkracht het 

rapport gehandtekend terug.  

In het rapport vinden jullie ook het kaartje met de dag en het tijdstip voor het oudercontact waarop jullie 

verwacht worden.  

Afwezigheden 

Graag willen we er de aandacht op vestigen dat de afwezigheden van jullie kinderen steeds schriftelijk 

bevestigd moeten worden. 

Jullie bezorgen zo spoedig mogelijk na de afwezigheid een doktersbriefje of ingevuld ziektebriefje (geel 

documentje) aan de klasleerkracht. 

Indien deze documenten niet aan de school bezorgd worden, is jullie kind onwettig afwezig. 

Bij herhaaldelijke onwettige afwezigheden kunnen er problemen ontstaan om het Groeipakket (de 

vroegere kinderbijslag) te blijven ontvangen. 

Bedankt om de gevraagde documenten steeds in orde te houden. 



Turnkledij 

Vandaag was het de laatste turnles voor de vakantie. Jullie dochter/zoon brengt vandaag haar/zijn turnzak 

mee naar huis, zodat jullie de turnkledij kunnen wassen. 

Gelieve ervoor te zorgen dat jullie kind haar/zijn turnzak terug meebrengt, de 1ste turnles na de 

herfstvakantie! Kijk ook even na dat alles duidelijk met naam getekend is.  

Met sportieve groeten van meester Robbe en meester Filip! 

 

We gaan er eventjes tussenuit, de vakantie is welkom! We wensen jullie een ontspannende, gezellige en ... 

 

Op maandag 7 november verwelkomen we alle kinderen terug, mooi op tijd én met een fluohesje 
van de school.  

Met hartelijke groeten. 

Het team van de Vrije Basisoefenschool Wijnegem  

 


