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wij zijn gestart 
 

Op de eerste schooldag was het leuk om al onze leerlingen terug te zien. Het viel ons ook op dat veel mama’s en 
papa’s heel blij waren dat hun kids terug naar school mochten. Dit jaar gaan we verder op zoek naar de schat in 
onszelf. De leerlingen konden al meteen op zoek naar details van de verschillende juffen en tonen wat voor een 
fantastische speurneuzen ze zijn. De namen van de juffen waren soms wat moeilijk, vooral de namen van onze 
nieuwe juffen. Want wij verwelkomen dit schooljaar juf Laura als zorgjuf in de lagere school en juf Marjolijn in 
onze startkleuterklas en als zorgjuf in K2 en K3.  Niet alleen nieuwe juffen vonden we terug op onze speelplaats 
maar ook heel wat nieuwe kinderen met hun ouders. Wij hopen dat ze een fijne tijd hebben bij ons op school en 
dat ze zich hier snel thuis voelen.  
 

Tijdens de vakantie is er hard gewerkt in onze school. Zo kunnen we genieten van nieuwe ramen in het 
hoofdgebouw. De afwerking zal de komende weken volgen. De eerste en tweede kleuterklas hebben nu een veel 
grotere klas. Bij het ingaan van de zomervakantie stonden nog grotere werken en een verhuis gepland. Omdat 
deze uiteindelijk niet uitgevoerd werden hebben we geen algemene oproep meer gedaan voor helpende handen. 
De verhuis tussen K1 en K2 hebben we met enkele leerkrachten en ouders aangepakt. Toch bedankt aan alle 
bereidwillige ouders. 
 

Dit jaar spreken we niet meer van een instapkleuterklas maar van een startkleuterklas. In deze klas zitten de 
instappers en de kleuters van de eerste kleuterklas samen. Van twee klaslokalen hebben we één grote ruimte 
gemaakt. De kinderen in de startklas worden meestal begeleid door twee leerkrachten, dat zijn juf Nathalie en juf 
Marjolijn. Op twee voormiddagen is dat de combinatie van een leerkracht en een kinderverzorgster. Binnen deze 
klas wordt bij activiteiten gewerkt op verschillende niveaus. Een instapkleuter kan even goed aansluiten bij een 
activiteit met meer uitdaging voor de “oudere” kleuters en omgekeerd. Naar klasinrichting en het organiseren van 
de hoeken is het nog een beetje zoeken en bijsturen naar een ideaal concept.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
wij zoeken een opvolger voor in onze schoolraad 
 

Wij zoeken een nieuwe kandidaat voor onze schoolraad. Op 30 juni moest Hugo Laporte zijn engagement stoppen 
omdat zijn dochter naar het secundair onderwijs doorstroomde. Daarom kijken we uit naar een opvolger. 
 

De schoolraad komt 3 keer per jaar samen. In dat overleg worden o.a. financiële, materiële, logistieke en 
organisatorische zaken van de school toegelicht en besproken. In de schoolraad zetelen naast twee ouders ook 
twee mensen uit het dorp die een band hadden met de school, twee leerkrachten en de directie. Wie interesse 
heeft om zich kandidaat te stellen kan info krijgen bij de directeur of bij Kristof Rennen. Kristof is als papa van 
Lucas uit K3 en binnenkort ook Marcel de andere ouder in de schoolraad. Je kan hem aanspreken aan de 
schoolpoort of bellen op het nummer 0498 68 06 50. 



Alle ouders kunnen zich kandidaat stellen om te zetelen in de schoolraad. Voorwaarden zijn ; kritisch ingesteld 
zijn, constructief kunnen meedenken en overleggen in functie van de school en de kinderen. Kandidaten laten dat 
per mail weten aan de directie voor 30 september. Eventueel kan er een verkiezing volgen. Bedoeling is dat de 
nieuwe vertegenwoordiger van de ouders aansluit op de schoolraad van 15 oktober.  
 

 

uitnodiging oudercontact 
 

We nodigen alle ouders uit voor het eerste oudercontact op dinsdag 10 september om 19.30 uur. De 
leerkrachten vertellen jullie graag over hun specifieke klaswerking en begeleiding. In de opstart van het 
schooljaar zijn er bij jullie mogelijk vragen naar boven gekomen waarvoor we dan graag tijd maken. Wij hopen 
jullie allemaal te mogen verwelkomen. Het is niet nodig dat de kinderen mee naar school komen. 
 

 

ouderforum en koffiemoment 
 

Denk je als ouders graag mee na over hoe we onze school nog kunnen verbeteren en help je ons graag verder op 
weg? Aarzel dan niet en kom zeker naar ons ouderforum en/of koffiemoment. Je kan ten alle tijden aansluiten. 
Het volgende ouderforum en koffiemoment gaat door op dinsdag 17 september om 20.00uur en woensdag 18 
september om 8.40uur. Je bent van harte welkom op één van deze bijeenkomsten. 
 

herhaling van enkele afspraken 
 

Wij vragen om de Stille Weg autovrij te houden wanneer kinderen naar school komen of naar huis gaan. Op deze 
manier zal de route naar en van school veiliger kunnen verlopen. Ook de poort houden wij graag vrij als de 
kinderen naar buiten komen. We vragen dus om op een ruime afstand voor de gele lijn te wachten zodat de juf 
een overzicht heeft wanneer ze met de kleuters tot aan de gele lijn komt.  
 

Op woensdag en vrijdag is het fruitjesdag. Op deze dagen brengen wij dus geen koekjes mee. Op de andere dag 
brengen wij een fruitje of een koekje mee in een koekendoosje. Papiertjes laten wij thuis. Voor de dorst kan u 
steeds een drinkbus met water meegeven. De boterhammen voor over de middag brengen de kinderen mee in 
een boterhamdoos.  
 

In een gescheiden gezinssituatie vragen we dat ouders in functie van hun kind de briefjes die meekomen van 
school over een uitstap, zaken die gevraagd worden om mee te brengen…  tijdig en correct aan elkaar doorgeven. 
Om praktische redenen zullen we vanuit de school maar één exemplaar meegeven.  
 

Voor de leerkracht en de klasgenootjes is het fijn om samen aan de lesdag te beginnen. Kinderen die te laat 
komen verstoren het onthaalmoment of onderbreken de uitleg van de juf. Daarom vragen we dat de kinderen bij 
de tweede bel in de klasrij staan om dan samen naar binnen te gaan. Wij vinden het fijn dat je op tijd bent! 
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 Op 18 september is het weer sportclub@school. Op deze dag mogen alle kinderen in de sportoutfit 
van hun club naar school komen en hun favoriete sport promoten.  

 Ook dit jaar kan je al onze avonturen volgen op Gimme. Vergeet je zeker niet je kanalen aan te 
passen. We proberen snel te reageren op nieuwe verzoeken. Gimme blijft een afgeschermd kanaal. 
Voor vragen over Gimme kan je terecht bij de klasjuf of de directie. 

 De schoolkalender staat op Gimme en op de schoolwebsite. De kalender op de schoolwebsite is de 
meest volledige kan je  ook synchroniseren met je persoonlijke agenda. Dat kan je doen door op het 
blauwe kruis rechtsonder te klikken. 

 Binnenkort mag je ook een nieuwe helpende-handen-cheque verwachten. Voor de verschillende 
schoolactiviteiten zoeken we helpende handen. Alvast bedankt voor jullie hulp. 

 

data om te onthouden voor het schooljaar 2019-2020           
 

25.09.2019 pedagogische studiedag – geen school, opvang mogelijk via de buitenschoolse kinderopvang. 

07.10.2019 facultatieve verlofdag – geen school, opvang mogelijk via de buitenschoolse kinderopvang. 

20.11.2019 pedagogische studiedag – geen school, opvang mogelijk via de buitenschoolse kinderopvang. 

31.01.2020 facultatieve verlofdag – geen school, opvang mogelijk via de buitenschoolse kinderopvang. 

18.03.2020 pedagogische studiedag – geen school, opvang mogelijk via de buitenschoolse kinderopvang. 

13.06.2020 school-FEEST – Een feestelijke dag in onze school 
 

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

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

