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Link naar onze website

Oudercontact
We nodigen u uit op het oudercontact van
donderdag 21 december 2017. Tijdens dit oudercontact kan u het kerstrapport van uw kind
bespreken met de titularis.
Voor of na het gesprek in de klas, bent u van harte welkom op ons derde kerstmarktje. We
genieten samen van een glaasje & een hapje. U kan originele geschenkjes kopen waarvan de
opbrengst integraal naar onze school gaat!

Infoavond
Op 15 januari 2018 gaat er een infoavond door op onze school voor de ouders van de leerlingen
die in aanmerking komen voor een overgang naar het middelbaar onderwijs.
Er zijn twee delen;
- eerst een algemeen deel voor iedereen met een woordje uitleg van directie + woordje uitleg
CLB.
- daarna volgt een opsplitsing in twee ruimtes waar dan specifiek uitleg wordt gegeven over de
verschillende opleidingsvormen (OV) OV1/OV2 en OV3/OV4/1A/1B.
Uitnodigingen voor deze infoavond worden meegegeven met de leerlingen die in aanmerking
komen voor een mogelijke overgang naar het middelbaar in de week van 18 december 2017.

Kerstmarkt Geluwe
Naar jaarlijkse traditie is onze school ook aanwezig op de kerstmarkt te Geluwe, op de parking
rond de kerk. We verkopen er leuke spulletjes ten voordele van onze school.
De markt vindt plaats op 10 december 2017 in de namiddag op de St-Denysplaats te Geluwe.
Kom mee genieten van de gezellige sfeer en steun onze school!

Het Vlier-team wenst u een
gelukkig & gezond nieuw jaar toe!

Kalender
11/12
11/12
12/12
14/12
21/12
22/12

maandag
dinsdag
donderdag
donderdag
vrijdag

9u-12u
8u30-10u
9u-12u25
9u-15u
9u-12u

R9
U-klassen
R10+R11
U4+R5+R6
R1+R2

GWP Duitsland t.e.m. 15/12
Bezoek Floralux
Zitdag brugfiguur OCMW
Sportdag American Games
Uitstap kerstmarkt Ieper
Bezoek kerstmarkt Fournier
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Opvoedingsondersteuning
Brugfiguur OCMW
4e zitdag op 12 december 2017, tussen 8u30-10u
Hebt u vragen omtrent kinderopvang, wonen, vrijetijdsbesteding van uw kind(-eren)?
Of kan je wel wat info en/of hulp gebruiken wat betreft de betaling van (school-)facturen?
Steffi kan u hierbij zeker helpen of doorverwijzen naar de juiste instanties.
U kan vragen stellen bij ons op school op elke 2e dinsdag van de maand
of
u kan een afspraak maken:

- Telefonisch → 056 95 26 05
0491 56 09 58
- Via mail → schoolkansen@wervik.be
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Techniekacademie
Zit je in het vijfde of zesde leerjaar in Wervik?
Ben je graag creatief bezig?
Wil je mensen helpen en de wereld verbeteren?
Kriebelt het om zelf van alles te maken, maar ontbreekt het je aan basiskennis? Dan is de Techniekacademie
van Wervik ideaal voor jou!
In een gezellige sfeer en in een echt technologielabo, zal je heel wat opsteken. Je maakt kennis met
gereedschap en materialen, je leert dat techniek vele gezichten heeft en je zal een aantal technische systemen
maken.
Er is begeleiding vanwege professionele techniekmentoren . De Techniekacademie start met zijn 4e editie, in
samenwerking met de gemeente Wervik.
De volledige reeks bestaat uit elf workshops en één bedrijfsbezoek op woensdagmiddag van 13u30 tot 15u30
Deze workshops gaan door in:
- eerste 6 weken: gemeenschapsonderwijs De Horizon - Hellestraat 15
Wervik - ingang basisonderwijs
- laatste 6 weken: middenschool Sint Joris - Kloosterstraat 15 - Geluwe
•
•
•
•
•
•

17 januari 2018
24 januari 2018
31 januari 2018
7 februari 2018
21 februari 2018
28 februari 2018

•
•
•
•
•
•

7 maart 2018
14 maart 2018
21 maart 2018
28 maart 2018
25 april 2018
2 mei 2018

Er is een bedrijfsbezoek voorzien en bij de laatste workshop worden de ouders uitgenodigd voor een diplomauitreiking.
Je kan je reeds opgeven als geïnteresseerde: http://www.techniekacademie-wervik.be/inschrijven.htm
In december worden de inschrijvingen open gesteld, het aantal plaatsen is beperkt. De deelnameprijs van deze
workshops bedraagt € 70, materiaal en verzekering inbegrepen (er is fiscaal attest zodat tot 45% gerecupereerd kan
worden).

Voor een 2e kind binnen hetzelfde gezin bedraagt de deelnamepijs €60.
Gebruik vanaf dit academiejaar ook UiTPAS bij de Techniekacademie! UiTPAS is dé vrijetijdspas die jouw
uitstappen nog leuker maakt! Spaar bij elke les één punt. Genoeg punten gespaard? Ruil deze dan om tegen
extra voordelen of exclusieve geschenken bij een heleboel UiTPAS-partners in en buiten de gemeente. Alle
voorwaarden en voordelen vind je op http://uitinzuidwest.be/uitpas.
Met een UiTPAS tegen kansentarief krijg je 80% korting op de deelnameprijs.

