
 

b e z o e k d a g 
zaterdag 6 februari 2021  

tussen 10-12 uur 

Stille Weg 2 , 2840 Terhagen 
 

 

De Wingerd Terhagen … een sterke keuze! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom coronaproof onze school bezoeken. 

bewaak je afstand en draag een mondmasker 

handhygiëne bij aankomst en vertrek 

gezinsbubbel van maximum 3 personen 

 



Rondleiding doorheen de school en             

voorstelling van onze schoolwerking. 

onthaal en voorstelling van onze school 

een leerkracht neemt je gezinsbubbel mee op pad 

kans tot het stellen van vragen 

 

Kennismaking met het schoolteam en  

toelichting bij onze uitbreidingsplannen. 

het schoolteam begroet je van harte 

een blik op de plannen van onze nieuwe kleuterschool 

een mooie toekomst in / voor onze school 

  

 

Vragen vooraf? 

Bel even met onze school op het nummer 03 888 57 81  

of met de directeur op het nummer 0496 87 56 38. 

Een mailtje is welkom op directeur@wingerdterhagen.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volg ons op facebook 

https://www.facebook.com/dewingerd.terhagen.1 

 

 

mailto:directeur@wingerdterhagen.be
https://www.facebook.com/dewingerd.terhagen.1


 

een dikke  10/10  voor de Wingerd Terhagen 

 

 een gezellige en hartelijke dorpsschool met kleuter –en lagere onderwijs op een 
rustig schooldomein met een grote groene toets 

 

 een ervaren en enthousiast schoolteam helpt uw kind groeien en ontplooien, 
klaar voor een geslaagde toekomst 

 

 kwaliteitsvol en modern onderwijs met een zeer degelijke voorbereiding en 
oriëntering op het secundair onderwijs, voorbereiding van de derde kleuterklas 
op het eerste leerjaar 

 

 kinderen leren ook handig, creatief, sociaal, hartelijk … zijn, we laten uw kind 
groeien in vele facetten, in ons project van de schepen werken we aan 
verbodenheid als middel tegen pesten 

 

 ons onderwijs is Christelijk geïnspireerd met respect voor verschillende culturen, 
als school stellen we grenzen en leren we de kinderen hiermee omgaan zodat het 
op onze school fijn is voor iedereen 

 

 groot worden is een leerrijke, boeiende en spannende tocht, we gaan op 
bosklassen, zeeklassen, boerderijklassen en andere leeruitstappen, een 
projecttuin 

 

 cultuur met een grote K : kans tot het ontplooien van creatieve talenten tijdens 
de muzische lessen, theatervoorstellingen, bezoek aan de bib, bevorderen van 
leescultuur, schaaktornooi 

 

 aandacht voor een milieubewuste opvoeding en een gezonde, sportieve 
levensstijl : fruitjesdagen, drinken van water, schaatsen en sportdagen, oefenen 
op fietsvaardigheid … 

 

 school maken we samen met onze ouders en leerlingenraad 
 

 ouders worden maximaal betrokken in het schoolgebeuren van hun kind, kans tot 
verschillende oudercontacten met de leerkracht van uw kind  

 


