
Weetjes uit het Wijsternest   🍂                                               november 2022

medicatie op school
Indien uw kind medicatie nodig heeft op school, dan willen wij dat graag met
doktersvoorschrift bevestigd zien. Gelieve dit steeds te bezorgen aan de
titularis zodanig dat wij daar zorgvuldig en juist kunnen mee omgaan.

verjaardag vieren
In de klas vieren we de verjaardag zonder dat er iets van thuis gegeven wordt.
We voorzien zelf een snoepje en een attentie.
Mocht het zijn dat er een verjaardagsfeestje gehouden wordt, dan willen wij de
uitnodigingen meegeven met de klasgenoten als alle kinderen gevraagd zijn
van de klas.
Indien dit niet het geval is, dan vragen we om de kaartjes zelf te bezorgen via
de ouders of kinderen. We willen daarbij het goed gevoel van alle kinderen
bewaken.
Hiermee willen we zeker niet aansporen om feestjes voor de klas te houden:
elk gezin is daar uiteraard volledig vrij in.

verkoop pannenkoeken en paardenkoppen
Het Wijsternest vraagt uw steun!
Voor de pannenkoeken en koekenactie van U12 en U7 willen we met de winst
graag een fietskooi kopen voor de kleuterfietsen veilig weg te stallen en
zoeken we een bank en verfraaien we de speelplaats en speelgoed van het
speelhokje van U12. De shop is open: https://wijsternest.mozello.shop/
Op de Engelhoek is de actie van de paardenkoppen gestart. Alle uitleg vind je
in het bericht onderaan.
Bedankt voor je steun!

vacatures
Wij zijn op zoek naar poetshulp, ook voor in onze school.
Kandideren kan tot 2 november.www.anzegem.be/vacatures
Ook voor de refterwerking kijken we uit naar vrijwilligers die kunnen helpen bij
de middagmaaltijd. Ken je iemand die vrij is of zou je zelf kunnen komen?
Geef een seintje via gemeenteschool@scholeningooigem.be
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bib
Wij kunnen super rekenen op de ondersteuning van de bib zo dicht bij onze
school.
Nina voorziet volgende maand een sessie rond alfabetisch rangschikken voor
L4-5-6 aan de hand van een spel. We kijken er al naar uit!
De kleuterklassen vullen de boekenhoek ook aan met boeken die aansluiten
bij het thema en de lagere klassen trekken maandelijks naar de bib voor het
ontlenen van boeken.
Bib Bib Hoera!

sessie EHBO
Joke, spoedarts in Kortrijk, komt ook dit jaar langs in het vierde leerjaar om
een sessie EHBO te geven. “Wat kan je nu eigenlijk het beste doen met een
bloedneus? Waarom is water zo belangrijk bij brandwonden? Schaafwonden
afdekken of net niet?”
Daarnaast is ruimte voor allerlei vragen vanuit de kinderen zelf en geeft ze tal
van leuke weetjes mee over de spoedafdeling. (Af en toe vliegt zelfs iemand
in het gips!)

Pastoor Verriest
Deze week is het 100 jaar geleden dat de priester stierf. Naar hem is de
straatnaam van de U7 genoemd. Je kan zijn naam in 100 gemeenten
terugvinden! We geven daar in de klassen ook aangepaste aandacht aan. Het
vijfde en zesde leerjaar mag op maandag 7 november naar de gegidste
tentoonstelling over het leven en werk van Hugo Verriest in de kerk van
Deerlijk, met dank aan Luk Schelfhout!

inschrijvingen schoolsport
Inschrijven voor onze Anzegemse schoolsport (deze maand: netbal en
zwemmen) kan telkens heel eenvoudig via volgende link:
https://www.anzegem.be/schoolsport

digi-springen met Pica
De leerlingen van L4 leren sinds kort blind typen. Deze lessen gaan door
tijdens de lesuren en de kinderen zijn enthousiast om deze vaardigheid onder
de knie te krijgen!
Ook L5-6 kregen onlangs hun inloggegevens en kunnen thuis (of in de klas)
aan de slag met Pica. Meer info: https://www.picatypen.nl/
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kiwi’s smullen, ballen winnen
Dank voor alle steun van de kiwi-stickers: we kunnen al 20 ballen bestellen!
Levering is voorzien in februari.. Nog even geduld dus!
De actie loopt tot eind december; we kunnen nog even verder gaan met
sparen.

belangrijke data
donderdag 1 december: Sint op school (en grootouderfeest in de Engelhoek)
vrijdag 2 december: studiedag: geen school voor de kinderen
zaterdag 11 maart: schoolfeest Ingooigem

Pannenkoeken/ koeken en paardenkoppen in de aanbieding:)
Ook dit jaar zijn we er weer!
We verkopen pannenkoeken aan 8 euro per kg of
ambachtelijke speculooskoekjes in een hersluitbare doos aan 7 euro
voor 400g of speculooskoekjes mét chocolade aan 8 euro per doos van
500g.
Overheerlijk en ideaal om samen te smullen. Alle bestellingen gebeuren
online.

Overschrijvingen zien we graag op BE 59 6528 2720 0726
met vermelding van je bestelnummer dat je in onze online shop zal zien:
https://wijsternest.mozello.shop/

De bestellingen worden afgesloten op maandag 21 november.
Op donderdag 1 december worden de panverse Diksmuidse pannenkoeken
of speculooskoekjes op school geleverd.
Dit is ook de dag dat de Sint en pieten naar de school komen: dubbel feest!
Wij wensen iedereen een goede verkoop toe !
En achteraf natuurlijk veel smulplezier ☺ !

Waar gaat de winst naar toe?
In U7 willen we graag een fietskooi voor de superleuke fietsjes veilig weg te
stallen.
In U12 zullen we de speelplaats verrijken met een rustige zone met leeshoek.
Ook de spelotheek wordt verrijkt met nieuw spelmateriaal. Deze vraag kwam
op de leerlingenraad aan bod.
Hopelijk geeft u ook een duwtje mee?
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paardenkoppen Engelhoek

fijne herfstvakantie gewenst!  🍂

We hopen dat alle grootouders genoten hebben van het pompoenfeest!
Geniet van de herfstzon! We zien jullie graag terug op maandag 7 november
en begroeten dan 7(!) nieuwe peutergezichten! Wist je dat we met twee
tweelingen in de klas van juf Inge zitten?  Welkom allemaal.


