
NIEUWSBRIEF 

11 december 2020  
 
 
Maandag 14 december 2020 

- Juf Denise volgt deze voormiddag een digitaal directieoverleg. 
- Andere scholen hebben interesse in onze zwobwerking.  Juf Denise en 

juf Marjolein leggen onze werking deze namiddag uit aan GBS de 
Mozawiek uit Mol.   

- Na school vergadert de werkgroep sociale vaardigheden.  
 

Dinsdag 15 december 2020 
- Nieuwe kleutertjes worden digitaal of telefonisch ingeschreven.  Zij stappen in na de 

kerstvakantie. 
- In de namiddag gaan de leerlingen van L1 en L2 zwemmen.  
- Na school is er een digitale personeelsvergadering voor de leerkrachten van de lagere 

school. 
- Deze avond neemt juf Marjolein deel aan het mobiliteitspanel van Wortel als 

afvaardiging van onze school. 
 

Woensdag 16 december 2020 
 

Donderdag 17 december 2020 
 

Vrijdag 18 december 2020  
- We maakten weer kerstkaartjes voor de gevangenen van Wortelkolonie. Vandaag gaan 

we deze afgeven.  
- L3: Deze kinderen laten zich onderdompelen in de wereld van "drinkwaterproductie". 

Deze workshop wordt georganiseerd door IOK. 
-  

Mededelingen:  

- Eindelijk! Onze naam van de oude website is nu verbonden aan de nieuwe website: dus als 
je www.dewijsneus.be intypt dan kom je op onze nieuwe site. 

- Gisteren kwam juf Anke in alle klassen controleren wie zijn/haar fluovestje aan had.  Naast 
het stickertje of de knikker voor de actie Helm Op Fluo Top, kregen kinderen die in orde 
waren een kleurrijk polsbandje cadeau. Bijna iedereen heeft er eentje gekregen. Wat leuk 
dat we zoveel kinderen met een fluovest naar school zien komen.  

- LET OP: We zien jammer genoeg aan de school in de Rooimans soms gevaarlijke situaties.  
We herhalen nogmaals de afspraken:  
*) We rijden met de auto steeds de Rooimans in via café: De Nieuwe buiten (geef dit ook 
door als iemand anders je kinderen komt ophalen).  Iedereen volgt dit éénrichtingsverkeer.  
*) Parkeren ter hoogte van de gele onderbroken lijn is verboden.   
*) Diegenen die met de fiets komen, dienen rechts van de rijbaan te rijden, maximum met 2 
naast elkaar en niet in het midden van de rijbaan.   
*) Volwassenen dienen steeds een mondmasker te dragen in de buurt van de school (vanaf 
200m) 
*) Aan de boomkes is ook steeds plaats om even de auto te parkeren en te voet naar de 
schoolpoort te wandelen. Dit is veilig en gezond! 
*) De wijkagent zal hier regelmatig controleren. 
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- Op onze website vind je weer nieuwe mooie fotoalbums:  
o K2:  K2 in vorm 

Wachten op de Sint in K2 
Hulpsint in K2 

o L1:  IJs 
De sint in L1 

o L2: Gekke pieten 
SiriSint in L2 

o L3: Halloween 
Sinterklaas 

o L6: Hulpsint op bezoek in L6  
 

 
Bijlage: 
Oudsten: flyer Hoogstraatse Moto Vrienden (via OPF – 17 – Kerst Ride 2020) 

 


