
 

Beste ouders 
 

Deze week vragen we jullie aandacht voor volgende berichten: 
 

Kleuter- en lagere school: 
 
Schoolraad 
Op dinsdag 10 januari vond de vergadering van de schoolraad plaats. Het verslag kunnen jullie lezen in 
bijlage. 
 
De leden van de schoolraad doen een warme oproep om onderwerpen en/of vragen aan hen door te 
geven:  
Heb je dus een tof idee, een bezorgdheid of suggestie om de school nog beter te kunnen afstemmen op de 

noden van elk kind, spreek ons dan gerust aan bij de schoolpoort of contacteer ons via mail: 

schoolraad@oefenschool.be 

Wie? 

- 3 ouders: Rachida Aboulakil, Joëlle Verelst en Eef Vermetten 

- 3 leerkrachten: Katinka Geluykens (K2B), Veerle slaets (L1B), Ingrid Nuyts (zorgcoördinator eerste 

graad) 

- 3 mensen van de lokale gemeenschap 

KoffieKlets 

De opkomst deze keer was klein, maar fijn! Misschien is donderdag een minder geschikte dag?  Volgende 
keer gaat de KoffieKlets door op een dinsdag, nl. 28 maart.  

 
 
Uitnodiging quiz 
 

De Vrije Basisoefenschool in Wijnegem nodigt je uit voor 

de Zilveren Jubileum Quiz! 

op zaterdag 18 maart 2023  

om 20u (deuren vanaf 19.30u) 

    in de zaal van Annuntia gelegen aan de Turnhoutsebaan 430 

   
De uitnodiging met meer info vinden jullie terug in bijlage. 

mailto:schoolraad@oefenschool.be


 
 

Enkel kleuterschool:  

Overstap derde kleuterklas naar 1ste leerjaar 

De ouders van de leerlingen van de derde kleuterklas (° 2017) kregen gisteren een bericht in verband met 

de inschrijving in het eerste leerjaar. Graag de antwoordstrook invullen voor 8 februari 2023.  

Enkel lagere school:  

Winterrapport 

De leerlingen kregen vandaag hun tweede rapport. 

Neem voldoende tijd om dit rapport samen met jullie zoon/dochter te bekijken. Hij/zij heeft er hard voor 

gewerkt! 👏 

Jullie mogen het ondertekend terug meegeven na het weekend. 

Zesde leerjaar scholenbeurzen 

Rond deze tijd van het jaar worden er scholenbeurzen georganiseerd om de zoektocht van ouders en 

leerlingen te ondersteunen bij het kiezen van een secundaire school. 

We geven graag volgende data mee van twee scholenbeurzen in de buurt: 

- Woensdag 1 februari van 17.30u - 20.30u in het Cultuurcentrum de Kaekelaar, Sint-Cordulastraat 

10, Schoten. 

- Donderdag 9 februari van 17.30u - 20.00u in Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde.  

Inschrijven is niet nodig.  

We wensen jullie een heel fijn, winters weekend! ⛄️  

Met hartelijke groeten 

Het team van de Vrije Basisoefenschool Wijnegem  

 


