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hier is dat feestje 
 

We kunnen terugblikken op een zeer geslaagd schoolfeest. De grote kist die we vonden op de zolder van onze 
school bleek heel wat verrassende voorwerpen te bevatten die kinderen en leerkrachten inspireerden voor een 
fantastisch optreden. Het werd een mooie show waarin de opa zijn kleinkind mee op ontdekking nam.  
De kinderen van de Wingerd Terhagen toonden elk op hun manier de schat die ze in zichzelf hebben. Ze dansten, 
zongen, acteerden en vertelden er op los. Een top optreden waar alle aanwezigen ten volle van hebben genoten. 
Het is misschien een idee voor tijdens de vakantie. Misschien moeten de opa’s en oma’s op die ene regendag die 
er gaat zijn naar de zolder trekken, op schattenjacht met de kleinkinderen. 
 

Op het schoolfeest hebben we een fijne, eerste samenwerking gehad met Chiro Jerubo. Waarschijnlijk heb je hun  
promotiestandje aan de schoolpoort gezien. Een fijne leidingploeg met jonge mensen die weten waar ze voor 
gaan. Als jeugdbeweging een aanrader en elke week  feest op zondagnamiddag voor de kinderen. 
 

Met alleen ons kleine schoolteam hadden we dit schoolfeest niet kunnen laten gebeuren. Heel wat mama’s en 
papa’s steken elk jaar mee hun schouders onder deze activiteit. Ook doorheen het hele schooljaar hebben ouders 
mee school gemaakt. Daarom dat we eerstdaags alle helpende handen uitnodigen voor een klein maar 
welverdiend bedankingfeestje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De jongens en meisjes uit de derde kleuterklas en het zesde leerjaar knutselen een zwart hoedje. Ook voor hen is 
er bijna dat speciale feestje. Op dinsdag 25 juni is het hun diploma-dag. Om 14.00 uur voor de kleuters van juf 
Elke en ’s avonds om 19.00 uur voor de jongens en meisjes uit de klas van juf Evelien.  
Voor de diploma-uitreiking van het zesde leerjaar gaan we elk jaar bij de ouders van de kinderen in het vijfde 
leerjaar op zoek naar een drietal ouders die de receptie met wat praktische hulp ondersteunen. Hopelijk lukt dat 
dit jaar opnieuw en wordt een mooie traditie verder gezet. Wil je komen helpen, dan graag een seintje. 
 

wij zoeken … (deel1) 
 

Wij zoeken kandidaten voor het middagtoezicht. 
Over de middag zijn er verschillende mensen die gedurende een uur mee toezicht houden op de speelplaats. Een 
aanwezige leerkracht is de eindverantwoordelijke. 
Omdat ook onze middagtoezichters ziek kunnen worden en we graag voldoende toezicht inzetten, willen we 
informeren of er nog ouders kandidaat zijn voor deze opdracht. Dat kan voor één of meerdere dagen per week. 
Dit is te bespreken met de directie. Het engagement moet wel worden aangegaan voor vaste dagen. Een 
voorwaarde is dat je voldoende vlot in het Nederlands in gesprek kan gaan met de kinderen. Mensen die het 
middagtoezicht doen, krijgen daarvoor een vrijwilligersvergoeding.  
Heb je interesse of verdere vragen? Dan kan je terecht bij Peter. 



 

wij zoeken … (deel2) 
 

Sterke en handige mama’s en papa’s die niet verloren lopen. 
Het ziet er naar uit dat er tijdens de zomervakantie veel bedrijvigheid gaat zijn in de Wingerd Terhagen.  
Er worden verschillende werken gepland. Van het hoge gebouw worden de buitenramen vervangen. De ramen 
worden nadien gepoetst en daarnaast volgt de jaarlijkse zomerpoets. 
 

De huidige klas van juf Nathalie naast het afdak wordt vergroot. Deze klasruimte wordt uitgebreid in de huidige 
personeelsplaats. In deze grotere klas komt dan de tweede kleuterklas te zitten. Op papier verhuist K1 naar K2, 
maar de kleuters van K1 verhuizen niet. Ze blijven in dezelfde klas die dan groter wordt en K2 wordt.  
K0 en K1 worden één groep maar palmen wel de twee klassen in tegenover de schoolpoort. Dus ook hier meer 
plaats om te spelen en te leren. 
 

De personeelsplaats wordt tijdelijk ondergebracht in een container. Wanneer daarvoor een kraan wordt ingezet 
zal ook de containerklas van het zesde verhuizen naar … We maken alvast plaats voor die zo langverwachte eerste 
spadesteek. Deze “grote nieuwbouwwerken” starten nog niet in september, maar ze komen er wel aan.  
 

Geraak jij er nog aan uit? Wij geven alvast meer uitleg op het volgende koffiemoment en ouderforum. 
Er valt dus wel wat te verhuizen en hopelijk hebben we snel zicht op een planning. Wij zijn op zoek naar 
versterking. Hopelijk kunnen we op veel ouders rekenen om deze klus snel klaar te hebben. Vele handen maken 
licht werk! 
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 Op de sportdag van de kleinte kleuters verscheen Bumba. Het gele clowntje danste en sportte vrolijk 
mee met de kapoentjes uit K0 en K1. Ook voor de oudste kleuters toverde juf An een mooie sportdag 
uit haar hoed. 

 Ken jij Jo Van Havere? Jo ruilt op het einde van het schooljaar zijn pet van directeur voor een 
feesthoed. Van 1 september 1995 tot 1 september 2011 was Jo ook directeur van de Wingerd 
Terhagen. Met het ingaan van de vakantie start voor hem een nieuwe en drukke carrière. Namelijk 
die van persoon op pensioen. Proficiat Jo en bedankt! 

 Volg jij ons al op facebook. Aarzel niet om ons een vriendschapsverzoek te sturen. Deel onze 
berichten met kennissen en familie. We proberen onze school wat meer in de aandacht te krijgen. 

 Tijdens de zomervakantie willen we door middel van een kleurrijke affiche zichtbaar aanwezig zijn in 
de straten van Terhagen. Wil jij onze school mee promoten en een affiche uithangen?  
Eerstdaags sturen we een berichtje en kan je aangeven of je een affiche wil uithangen.  

 

 data om te onthouden voor het schooljaar 2018-2019 

 

14.06.2019 bedankfeestje voor de helpende handen – in de school van 19.00 – 21.00 uur 
Alle helpende handen van het voorbije schooljaar zijn van harte welkom op dit bedankfeestje.  
Je vooraf op de gastenlijst zetten is een voorwaarde. Dat kan door een mailtje te sturen naar Peter 
(directeur@wingerdterhagen.be) 

11.06.2019 
12.06.2019 

ouderforum – in de school van 20.00 uur tot we klaar zijn (ten laatste 22.00 uur) 
koffiemoment – in de school van 8.40 tot … uur 
Alle ouders die samen met ons school willen maken nodigen we van harte uit rond de tafel. Het is 
de laatste keer voor dit schooljaar. 

18.06.2019 schoolraad – in de school vanaf 19.30 uur  
We bepalen o.a. de facultatieve verlofdagen voor het volgende schooljaar. 

21.06.2019 schoolreis voor de kleuters 

25.06.2019 rapport afhalen en laatste oudercontact – tussen 15.45 en 18.00 uur 
In de lagere school vragen we dat de ouders het rapport van hun kind komen afhalen.  
In de kleuterschool is er de mogelijkheid dat ouders nog even binnen springen. Dit oudercontact is 
niet op afspraak. Het is een laatste kans om voor het ingaan van de zomervakantie nog even uit te 
wisselen over de vorderingen van de voorbije weken. 

25.06.2019 diplomadag – de uitnodigingen en informatie werden met de kinderen meegegeven 
Om 14.00 uur voor de kinderen uit K3 en om 19.00 uur voor de kinderen van L6 

28.06.2019 start van de zomervakantie om 12.10 uur – de school sluit ’s middags zijn deuren 
 

Op  www.gimme.eu  en  www.wingerdterhagen.be  staat een uitgebreide kalender. 

http://www.gimme.eu/
http://www.wingerdterhagen.be/

