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DOL OP DE WERELDBOL!
Op donderdag 1 september
werd ons jaarthema "Dol op de
wereldbol" bekend gemaakt.
Elke klas kreeg een werelddeel
toegewezen waar zij zich
doorheen het schooljaar zullen
verder in verdiepen.
Onderstaande oproep werd ook
bekend gemaakt.
Kan u ons helpen?

PLANTJESVERKOOP
16/09/2022

VAN 15U TOT 16U30
Op vrijdag 16 september helpen onze leerlingen
van het 6de leerjaar met de plantjesverkoop ten
voordele van Kom op tegen Kanker. De verkoop
gaat door aan onze kleuter- en onze lagere
poort van 15u tot 16u30. De plantjes worden
verkocht aan €8/stuk. Gelieve er rekening mee
te houden dat er enkel cash kan betaald worden.
In naam van Kom op tegen Kanker bedanken we
iedereen alvast voor de steun!

VELDLOOP
22/09/2022
Op donderdagnamiddag 22
september gaat de jaarlijkse
veldloop door voor alle Wielsbeekse
scholen aan sportcentrum
Hernieuwenburg.
Momenteel zijn wij nog op zoek
naar enkele voorlopers. Wie ons
kan helpen, contacteer gerust de
school.

WIST-JE-DAT...
Juf Elien en Matthijs trotse
ouders zijn geworden van een
dochtertje Camille? We wensen
hen alle geluk toe met hun
gezinnetje!
Juf Eva en Laurens tijdens de
vakantie in het huwelijksbootje
zijn gestapt? We wensen hen
samen een leven vol liefde en
geluk toe!

Onderstaande reeksen staan op
het programma. Supporters zijn
van harte welkom!
13U
13U
13U
14U
14U
14U
14U
14U
14U
14U
15U
15U

30 l3 MEISJES
40 l3 JONGENS
50 L4 MEISJES
L4 JONGENS
10 L1 MEISJES
17 L1 JONGENS
25 L2 MEISJES
32 L2 JONGENS
40 L5 MEISJES
50 L5 JONGENS
L6 MEISJES
10 L6 JONGENS

BERICHT VAN ONZE
OUDERRAAD
De ouderraad is een groep enthousiaste
ouders die hun schouders zetten onder
verschillende activiteiten voor de school en de
leerlingen.
Op deze manier willen we de school financieel
steunen.
Zo organiseren we jaarlijks het
Sinterklaasfeest, een carnavalsfuif, receptie
voor de eerste communie, enz.
We dragen financieel bij in o.a busvervoer en
de tutti frutti actie.
De eerste activiteit op onze planning is

‘Sint-Baafs-Fuive’,
een fuif van ouders voor ouders, familie,
vrienden en sympathisanten om het weekend
van de hondenzwemming feestelijk in te zetten
op vrijdag 7 oktober.

Kaarten zijn te verkrijgen via
http://devliegeraar.be/party

Heb jij interesse om aan te sluiten bij de ouderraad?
Dan ben je van harte welkom op onze startvergadering op
donderdagavond 22 september om 20u in de refter van de school
(ingang via deur naast kleuterpoort).
Je kan ons telefonisch contacteren op het nummer 0479/48 70 89 of
onze facebookpagina ouderraad De Vliegeraar.
Tot dan!

SEPTEMBER 2022
WOE 07/09: bezoek archeologische tentoonstelling L6
DO 08/09: bezoek archeologische tentoonstelling L5
DI 13/09: schoolviering
DI 13/09: luizencontrole
DI 13/09: 19u infoavond L4 - 20u infoavond L6
WOE 14/09: 19u 30 infoavond P + K1
DO 15/09: 19u 30 infoavond K2 + K3
VRIJ 16/09: 15u plantjesverkoop "Kom op tegen kanker" L6

DI 20/09 VM schoolfotografie (klasfoto's)
WOE 21/09: vaccinatie L5
DO 22/09: NM veldloop
DO 22/09: geen studie
DO 22/09: 20u startvergadering ouderraad
DO 29/09: geen studie
VRIJ 30/09: pedagogische studiedag

