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Beste ouders, 

De lente is in het land! De natuur ontwaakt, alles wordt fris groen. Wie wordt 

daar niet gelukkig van? 

Veel leesplezier met deze Windekindnieuwsjes, editie Pasen! 

 

 

Te onthouden data  noteer alvast op je kalender !!! 

1 mei:  Feest van de Arbeid 
25 mei:   OLH Hemelvaart 
26 mei:   Sluitingsdag 
5 juni:   Pinkstermaandag 
21 juli:   Nationale feestdag 
14 augustus: Sluitingsdag 
15 augustus:  OLV Tenhemelopneming 
15 september:  Sluitingsdag (vorming personeel) 
1 november:  Allerheiligen 
2 november:  Sluitingsdag 
3 november: Sluitingsdag (Wapenstilstand 11/11) 
25 december tot en met 31 december: Kerstsluiting 

 

 
Wist je datjes 

Enkele personeelsweetjes:  
- Ine van de Wiebelteentjes ging in januari met zwangerschapsverlof.  
- Astrid, ook van de Wiebelteentjes, ging op 30 maart uit dienst. Zo kan ze 

zich voortaan toeleggen op haar zelfstandige activiteit als kindercoach. 
We gaan haar missen, ze maakte sinds 2004 deel uit van ons team. 

- Cennet en Sabrina, die al jaren in huis zijn als vervangers, zijn vanaf nu 
vast in dienst.  

 
 
 
 
 
 



Kinderpraat 

Vorige week kwam er een nieuwe stagiaire bij de Wipneusjes helpen, haar 

naam is Kadriye (uitgesproken Kadriejé). Wanneer Marieke naar haar naam 

vraagt en zij ‘Kadriye’ zegt, antwoordt Marieke: nee, jij bent niet K3 . 

 

 

Onze wafelverkoop is bijna afgerond. We verkochten maar liefst 802 pakken 

wafels! Dit betekent een mooie opbrengst van 1205 euro. De werkgroep 

“activiteiten” zal bepalen welk (spel)materiaal hiervan kan aangekocht worden. 

We houden jullie op de hoogte.  

We hebben trouwens nog enkele pakken suikerwafels over. Snel zijn is de 

boodschap ! 

 

(Ver)bouwing opnieuw in zicht… 

Stand van zaken: fase 2 van onze verbouwing is ingezet. Momenteel loopt de 

aanbestedingsprocedure. We verwachten te kunnen starten in de zomer! Dit 

keer zal er geen noodopvang in de poly georganiseerd moeten worden. 

Ongemakken zullen er natuurlijk wel bij horen, maar alles voor een goed 

eindresultaat! 

 

Nieuw rekeningnummer 

Zoals op de laatste factuur vermeld staat, vragen we  om voor het betalen van 

de facturen voortaan ons nieuwe rekeningnummer te gebruiken:  

BE77 0689 0616 5842 

Wanneer je betaalt via onlinebanking, of via een app, pas dan dit 

rekeningnummer éénmaal aan in de lijst van je vaste schuldeisers. 
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Geniet van de eerste mooie lentedagen! 
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