Nieuwsbrief januari 2021
**** DE ALLERBESTE WENSEN VOOR 2021 ****

Kalender januari 2021
Ma. 4/1

Instapdag nieuwe kleuters 1KKA en 1KSA

Di. 5/1

Schoolfruit

Di. 12/1

Schoolfruit
20.00

Di. 19/1

Oudercomité
Schoolfruit

15.45
Di. 26/1

Typles CvCO
Schoolfruit

NM
Wo. 27/1

Zwemmen 4de en 5de lj. ??
! Gewone schooldag (ped. studiedag is geannuleerd)

Een nieuwe zakagenda?
Volgende data kan je alvast noteren:
-

vrijdag 12 feb 2021

Trekking schooltombola

-

zaterdag 27 maart 2021

Afhaaldag tapas/wijn/soep/chocolade

-

zondag 30 mei 2021

Afhaalontbijt

-

zondag 3 oktober 2021

Afhaalrestaurantdag

-

vrijdag 19 november 2021

Grootouderfeest (ov)

-

vrijdag 19 november 2021

Kienavond (ov)

Eerst online aanmelden, dan pas inschrijven voor het schooljaar 2021 - 2021
Heb je reeds een kind op school, maar is er nog een kleiner broertje of zusje geboren in 2019?
Indien je in Wezel woont, heb je dan van de gemeente een infobrochure ontvangen. Is dit niet zo
of woon je buiten Wezel, kom dan even langs het bureel voor de nodige info.
Voor alle duidelijkheid, al onze huidige leerlingen en kleuters blijven ingeschreven, hiervoor hoeft
niets ondernomen te worden. Ook voor de kleuters die reeds ingeschreven zijn, maar nog moeten
instappen, is alles OK.
Meer info: dienst onderwijs, 014 33 09 63, onderwijs@gemeentemol.be,
www.gemeentemol.be/aanmeldenscholen
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Schooltombola
Tijdens de eerste schoolweek na de kerstvakantie verdelen we tombolalotjes aan alle kinderen.
De eerste twee hoofdprijzen zijn waardebons van liefst € 250 van Spar Schoeters en Electro
Vreys Lommel. Daarnaast zijn er nog tal van mooie prijzen.
De opbrengst van de tombola zullen we goed besteden. De voorbije jaren werden heel wat
projecten gerealiseerd, zoals de vernieuwing van de speelplaatsen van beide kleuterscholen in
samenwerking met de leerlingen van Thomas More.
Ondertussen werken we verder aan een fijne schoolomgeving voor onze kinderen. Zo willen we
graag de asfaltbedekking van de oude speelplaats van de lagere school vernieuwen, een
buitenklas creëren en een buitenberging bouwen voor spelmaterialen tijdens de speeltijd.

Schoolzwemmen nog niet mogelijk
Het zwembad Vita Den Uyt is terug geopend, maar tot half januari kunnen we zeker nog niet gaan
zwemmen. De extra lesgevers van Sportwerk Vlaanderen blijken nog steeds niet beschikbaar om
de scholen te ondersteunen in het schoolzwemmen…

Warme groeten vanop afstand
Enkele leerkrachten staken ‘coronaproof’ de koppen bij mekaar en zorgden voor een zeer mooi
filmpje met warme groeten voor iedereen. Heb je het nog niet bekeken? Kijk snel op
www.basisschoolwezel.be
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