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…het WAUW-dag is?
Pulle, 23 januari 2017

Beste ouders
Het nieuwe jaar is goed gestart en ook in de maand februari staan er heel wat leuke activiteiten op
de planning.
WAUW-dag!
Op woensdag 1 februari organiseert de school een WAUW-dag rond STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics). De kinderen worden ondergedompeld in de wereld van techniek
door middel van proefjes en experimenten. Tijdens deze stemmige dag vol wetenschap creëren
we bij de kinderen een WAUW-gevoel.
6de leerjaar – studiekeuze
De leerlingen van het zesde leerjaar bezoeken verschillende secundaire scholen in de omgeving
om zo stil te staan bij hun studiekeuze voor volgend schooljaar. Op 26 januari bezoeken ze kOsh in
Herentals. Verder staat ook een nijverheidsschool (VTI in Zandhoven) en het KVRI in Vorselaar op
het programma. De kinderen kunnen zo kennismaken met alle studierichtingen, ook de
praktijkgerichte. Naar kOsh en VTI nemen ze de bus, op 20 februari fietsen ze in groep naar KVRI.
Het voordeel van deze dagen is dat onze leerlingen een goed beeld krijgen van ‘het leven zoals het
is’ op een middelbare school. Ze ontdekken de school tijdens een gewone schooldag en dit is zeker
een meerwaarde ten opzichte van een opendeurdag in het weekend.
Jobland – 1 en 2KO
De jongste kleuters gaan op dinsdag 7 februari naar Jobland. Deze kleuters ontvangen een brief
met meer informatie en een inschrijvingsformulier.
Theater op school – Cybernest
De leerlingen van het 3e tot het 6e leerjaar kunnen op dinsdag 14 februari genieten van de
theatervoorstelling Cybernest.
Een leuk verhaal over sociale media, selfies en buiten spelen, over juiste vragen stellen en veilig
surfen op internet.
Carnaval
De laatste dag voor de krokusvakantie vieren we traditiegetrouw carnaval op school.
De kinderen mogen dan verkleed naar school komen.
De school trakteert met frietjes voor de kleuters en met een hotdog voor de leerlingen van de
lagere school. Daarnaast vragen we om boterhammetjes mee te geven voor ’s middags.
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