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Jubileumviering 150 jaar Sint-Johannaschool
Deze week hebt u het programma ontvangen voor het feestweekend van 21-22
oktober.
Vandaag kwamen we al helemaal in de juiste sfeer bij het maken van “foto’s uit de
tijd van toen”.
Dank aan alle ouders die ons geholpen hebben door de juiste outfit bijeen te
zoeken.
De affiches werden uitgedeeld om alle jubileumactiviteiten nog eens extra in de
kijker te zetten. Kan deze affiche een plekje voor uw raam krijgen?
We krijgen graag zo vlug mogelijk zicht op het aantal
inschrijvingen voor de quiz, de kaasavond en het schoolbal.
Inschrijven kan nog steeds!
 Quiz: via quiz@de-ouderraad.be (€15 per ploeg)
 Kaasavond: via inschrijfstrook (€15 incl. inkom bal)
 Schoolbal: verkrijgbaar op secretariaat of handelaars (€5)
Kunt u er niet bij zijn, maar wilt u de school wél steunen?
Volgende week krijgen de kinderen een herinneringsflyer mee
en vrijblijvend 2 steunkaarten per gezin.
Graag nodigen wij u uit op de dankviering van zaterdag 22oktober om 10u in de
kerk. Verdere informatie over de parade volgt nog. Het belooft in ieder geval een
“onvergetelijke dag” te worden!
Het programma vindt u ook op de schoolwebsite of onze facebookpagina.

Websiteproblemen
Hierbij onze excuses aan de mensen die de voorbije week tevergeefs op zoek
gingen naar onze schoolwebsite. Wijzigingen aan de instellingen van de webruimte
zorgden voor deze crash.
De hulplijn die het probleem moest oplossen, liet wat op zich
wachten… maar ondertussen kunnen we gelukkig terug online!
Spijtig genoeg lukt de verzending via de website niet meer
naar alle geregistreerde ouders. In afwachting van een
oplossing voor dit probleem, zullen we u de nieuwsbrief in
papieren vorm bezorgen.

Bezoek tentoonstelling 150 jaar Sint-Johannaschool
Vanaf 10 oktober tot 21 oktober kan de tentoonstelling bezocht worden tussen 15
en 17u (ma-di-do-vr). Tijdens het feestweekend kan u uiteraard ook op zaterdag
22 oktober de tentoonstelling bezoeken (vanaf 14u).
Op maandag 10 en donderdag 13 oktober verwachten we
bezoek uit de 3 woonzorgcentra van Wommelgem. Met een
kopje koffie erbij wordt dit voor de bewoners vast een
unieke ontmoetingskans om veel herinneringen op te halen!

Openklasdagen
Kinderen die in de loop van het schooljaar instappen in onze kleuterschool mogen
iets voor hun instapdatum een kijkje komen nemen tijdens een openklasdag. Wie in
Wommelgem woont, ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging.
Op woensdag 26 oktober staat de klasdeur een eerste keer open voor de kindjes
die mogen starten na de herfstvakantie. Juf Ria verwelkomt u graag tussen 9u tot
10u of tussen 10.30u en 11.30u.
De volgende openklasdagen kan u terugvinden op de kalender van onze
schoolwebsite.

Voor-en nabewaking
Deze maand werd het scansysteem in voege gebracht tijdens de voor- en
nabewaking. Mogen we vragen om de gekregen scankaartjes aan de boekentas van
uw kind(eren) te bevestigen, ook als u op dit moment nog geen gebruik maakt van
deze opvang?
We kregen de terechte opmerking dat het thuisadres niet vermeld hoeft te worden
op dit kaartje. We zullen hier zeker rekening mee houden wanneer we aan een
volgende versie toe zijn.

Heraanleg Torenstraat
De plannen voor de nieuwe straat werden onlangs voorgesteld aan de school en
bewoners. De voorbereidende aansluitingen worden nu afgewerkt, nadien zal
doorgaand verkeer weer mogelijk zijn. Na de winterperiode starten dan de grote
werken die opnieuw hinder met zich zullen meebrengen. We zullen nog even
moeten wachten op het eindresultaat.

Afspraken snoep bij verjaardagen
Mogen we vragen om u te houden aan de afspraken die bij het begin van het
schooljaar werden meegegeven? De voorbije weken merkten we toch nog vaak
chips of snoep bij traktaties van verjaardagen. We zullen voortaan chips en snoep
terug mee naar huis geven wanneer deze afspraak niet nageleefd wordt.

Kalender
Alle schoolactiviteiten en uitstappen worden doorheen het schooljaar aangevuld op
de kalender van de schoolwebsite.
Klik hier voor de meest recente printversie van de kalender!

“Wat is talent ?
Volgens mij is het een karretje dat je krijgt
en waar je moet aan duwen.”
T

