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WEET JE HET AL? 
 

Editie:  
januari 2023 

Het inchecken van vlucht 2023  

is aangekondigd.  
 

De tussenlandingen zijn:  

geluk, gezondheid, liefde en vriendschap. 
 

 De vlucht duurt 12 maanden.  
 

Na landing gelieve om 24 u je naar gate 

31 te begeven.  
 

Goede reis, een gelukkig Nieuwjaar!  
 

Liefs, 

Ann 
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“’t Wimpelke op avontuur: te land,  
ter zee en in de lucht!”. 

Het eerste leerjaar leerde over de kringloop van het water.  
Wat leven we toch op een wonderlijke planeet. 

 
Juf Hanne (1L) 



3 

Activiteitenkalender januari: 
- Zo 01/01/’23: Nieuwjaar! 
- Ma 02/01/’23: start pannenkoekenverkoop ter gelegenheid van  
   Maria Lichtmis op 02 februari ‘23 (actie vanuit de  
   ouderraad ten voordele van de school). 
- Vr 06/01/’23: “Driekoningen”.  
- Ma 09/01/’23: instapmoment nieuwe peuters (geboren t.e.m.  
   09/07/’20. We verwelkomen graag Jitse en Will. 
- Vr 13/01/’23: middagsport (o.l.v. juf Hanne). 
- Ma 16/01/’23: activiteit MOS-groep: vogeleten maken (3de en  
   4de leerjaar). 
- Di 17/01/’23: dactyloles (3 van 5). 
- Vr 20/01/’23: middagsport (o.l.v. juf Hanne). 
- Ma 23/01/’23: integratiemomentje 3de kleuterklas-1ste leerjaar.  
- Do 26/01/’23:  “Gedichtendag”.  
- Vr 27/01/’23: facultatieve verlofdag. Geen school /  
    geen opvang. 
- Di 31/01/’23: dactyloles (4 van 5). 
 

Pannenkoekenverkoop:  
Meer info om te bestellen via de website www.ortwimpelke.be (klik 
op de knop pannenkoekenslag). Hou zeker ook de facebookpagina 
in het oog. Hierop volgt een berichtje van zodra de link actief staat.  
 
Ter herinnering:  
De actie “Helm Op Fluo Top” loopt tot aan de krokusvakantie.  
 
Personeelsnieuws: 
De afwezigheid van meester Dirk (LO-leerkracht) is verlengd t.e.m. 
maandag 27/02/’23. Meester Joran blijft aangesteld als vervanger. 
 
Fiscale attesten kinderopvang: 
In 2023 schakelen we over op een digitale aanlevering van de fisca-
le attesten kinderopvang. Deze zal automatisch verschijnen in de 
belastingaangifte. Het fiscale attest wordt gekoppeld aan de lasten-
drager van de leerling op basis van het rijksregisternummer.  
 
 

Vergeet echter niet de gegevens aan te leveren. Zie berichtgeving 
via Teams op 27 oktober ‘22 of via de QR-code:  
 
 

Als we eind 2022 niet over deze informatie beschik-
ken, zullen we niet in staat zijn om een attest af te  
leveren over de opvangkosten die betaald zijn in 
2022. 
 
 



4 

1 februari: BELANGRIJK BERICHT! 
 

Woensdag 1 februari ‘23, de eerste schooldag van februari,  
worden onze leerlingen geteld.  

 
Het aantal leerlingen op dat moment is bepalend voor het aantal 
leerkrachten dat op 1 september ‘23 in onze school aan de slag 

kan. Elk kind is gebaat bij een zo groot mogelijke  
personeelsomkadering van de school. 

 
Indien uw kind 2 jaar en 6 maand oud is op 1 februari ‘23 

(dus geboren ten laatste op 1 augustus ‘20) vragen we u nu 
reeds uw kind te laten inschrijven, ook al komt het pas later 

naar school.  
 

Kom naar school, telefoneer ons of stuur ons een mail. Wij doen 
het nodige. 

 
Mogen wij u vriendelijk vragen om ook bij vrienden of  familie (die 
dit bericht niet krijgen) na te gaan of er niet een kindje is dat voor 
inschrijving in aanmerking komt. Graag een seintje indien wij best 

zelf contact opnemen.  
 

Dank voor uw medewerking in het belang van onze school! 

OKTOBER = MISSIEMAAND: 
De rommelmarkt ten voordele van het goede doel bracht € 1197 
op! Deze opbrengst werd verdeeld over ons Plankindje en Missio.  
 
 

Bedankt voor jullie steun en solidariteit!  
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In het derde leerjaar wilden  
de kinderen meer te weten 
komen over dag en nacht,  
de maanden, de zon en de  

planeten.  
 

Ze gingen in groepjes op  
onderzoek, bekeken filmpjes 

op de iPad en deden hier  
opdrachtjes rond.  

 
Juf Justine (3L) 
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Vrije Basisschool ‘t Wimpelke 
 
Impedorp 57A 
9340 Impe 
 
( 053/80 18 26 
( 0476/87 76 81 (directie) 
 
E-mail: directie@wimpelke.be 
Website: www.wimpelke.be 
Facebook: VBS ‘t Wimpelke 

Familienieuws:  
“Voor altijd bij de Heer”:  
- Mevrouw Godelieve Van Dries-
sche, weduwe van de heer Jules 
Vercauteren en moeder van juf 
Christa (1PK).  
 

Geboren te Zele op 30 juni 1938 en  
ingeslapen te Oordegem op 10 de-
cember 2022.  

Opgelet: gewijzigde datum! 

Brede schooldoorlichting: 
De school kreeg van de onderwijsinspectie 
een gunstig advies met werkpunten.  
 

Het doorlichtingsverslag vermeldt geen ter-
mijn waarbinnen de onderwijsinstelling de 
werkpunten dient weg te werken. Bij de vol-
gende doorlichting kunnen de werkpunten in 
de doorlichtingsfocus staan. 

 

Het doorlichtingsverslag wordt geagendeerd en integraal besproken 
op een personeelsvergadering en op de schoolraad.     

Eénieder die dat wenst krijgt de mogelijkheid het verslag in te zien. 
Gelieve hiervoor contact op te nemen met de directie.  


