
NIEUWSBRIEF 

11 september 2020  
 
Maandag 14 september 2020 

- Vandaag worden de klasfoto’s en de individuele foto’s genomen. Doe je kind 
zijn/haar mooiste kleren aan! Broers en/of zusjes mogen ook samen op de 
foto. Kindjes die nog niet naar school komen zijn ook welkom voor de 
familiefoto. Het is wel verplicht om hiervoor het antwoordstrookje in te 
vullen. Wij bellen u dan op wanneer je precies mag langskomen. Let op! 
Hierbij zijn mondmasker, handen ontsmetten en afstand houden verplicht! 

- Juf Denise gaat naar het directieoverleg.  
 

Vrijdag 18 september 2020 
Vandaag is het Strapdag: Alle Wijsneuzen komen vandaag met de fiets, te voet, met de step, te 
paard, …. naar school.  De doelstelling is enerzijds benadrukken dat duurzaam verplaatsen leuk, 
gezond, goed voor het milieu en laagdrempelig is.  Anderzijds vraagt de Strapdag meer ruimte voor 
stappers en trappers in de schoolomgeving.  
 
Mededelingen:  
- De stad Hoogstraten wil kwetsbare gezinnen steunen:  

Heb je recht op Verhoogde Tegemoetkoming en woon je in Hoogstraten dan kan je een 
goedkeuring krijgen voor onderwijscheques.  Vul de papieren flyer als bijlage in en bezorg 
deze terug aan de school. Of schrijf in via de link www.hoogstraten.be/onderwijscheque 
Kinderen met verhoogde tegemoetkoming hebben in Hoogstraten ook recht op een 
tegemoetkoming voor het lidgeld van jeugd – en sportvereniging. 
Nieuw is dat zij ook een deel van de aankoop voor materialen kunnen aanvragen. 
Bijv. aankoop voetbalkledij, Chiro uniform, … 
In bijlage vinden jullie de vernieuwde flyer nr 3. 

- Gelieve het drinken van uw kind in herbruikbare flessen te doen.  De plastic flesjes uit de 
winkel gaan vaak niet goed toe en dan zijn de boekentassen nat. 

- De ouderraad van de Wijsneus stelt zichzelf en hun activiteiten voor.  Bekijk zeker hun 
presentatie in bijlage.  Wil je hun graag helpen?  Laat het hun zeker weten.  In de presentatie 
vind je hun mailadres.  

 
Geboortes: 
Lili Braspenning (16/07/2020), zusje van Eloïs uit K2. 
 
Bijlage: 
Oudsten:  

- voorstelling ouderraad en foto leden (via ouderplatform – 1) 
- flyer fietsbieb (via ouderplatform - 2) 
- flyer onderwijscheques: enkel voor gezinnen die in fusie Hoogstraten wonen (op papier 

en via ouderplatform – 5) 
- flyer verhoogde tegemoetkoming (via ouderplatform – 3) 

Oudsten LS: 
- flyer kindervolksdans (via ouderplatform – 4) 

Iedereen:  
- papieren inlichtingenfiche kind.  Gelieve alle gegevens grondig na te kijken en eventueel 

aan te passen.  Uw kind brengt dit zo vlug mogelijk terug naar school (ten laatste 18 
september). 

L3 en L4:  
- papieren flyer Codefever  

http://www.hoogstraten.be/onderwijscheque

