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kindjessuiker of laborante 
 

De dag voor de krokusvakantie was er de keuze uit kindjessuiker of bruine suiker. Alle kinderen tafelden in ons 
pannenkoekenrestaurant waar enkele mama’s de lekkerste pannenkoeken op de bordjes toverden. Ze kregen 
heel veel warme glimlachjes terug. Door de aangekondigde “hevige” sneeuwbuien werd de stoet geannuleerd. 
Ondanks het mindere weer werd er in de school toch een leuk carnavalsfeestje gebouwd. 
 

De leerlingen van het zesde leerjaar hebben de voorbije weken een traject rond studiekeuze doorlopen. Er 
werden twee verschillende secundaire scholen bezocht om daar de sfeer al eens te gaan opsnuiven. De jongens 
en meisjes deden ook een groot zelfonderzoek. Mama’s en papa’s werden bevraagd naar de interesses van hun 
kapoen. Op de beroepenmarkt zijn verschillende ouders hun beroep komen voorstellen. Zij kregen heel wat 
vragen omtrent hun dagelijkse bezigheden. Dit was een zeer boeiende kennismaking voor onze zesdeklassers.  

 
Mocht je op zaterdag 17 maart 2018 niet kunnen kiezen tussen in je zetel hangen voor de TV of deelnemen aan 
een spannende, gezellige en leuke kwis, dan willen we graag de laatste optie aanbevelen. Onze vierde editie van 
de Wingerd Quiz’t komt er aan. Inschrijven is nog mogelijk en alle info is op de schoolwebsite terug te vinden. 

 
 

de Wingerd Quiz’t 



inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018 
 

Op 1 maart 2018 starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019. De kinderen van het geboortejaar 2016 
kunnen worden ingeschreven. De eerste twee weken geven we voorrang aan kinderen die al een broer of zus op 
onze school hebben. Vanaf 16 maart gaan de inschrijvingen ook open voor “nieuwe” kinderen.  
 

Inschrijven kan enkel na het maken van een afspraak met de directie. Gelieve tijdig een afspraak te maken. Bij de 
inschrijving vragen we een kidsID of een ISI+kaart mee te brengen. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet om 
de directeur te contacteren. 
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 Op 6 februari kregen de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar een gastleerkracht op bezoek. 
Kristof Rennen, de papa van Lucas uit K1, gaf een sessie rond veilig internet. Dit gebeurde in 
samenwerking met Child Focus. Twee vaststellingen onthouden we. De meeste kinderen weten zeer 
goed hoe ze zich “veilig” moeten gedragen op de media waarop ze zitten. Tweede vaststelling is dat 
heel wat kinderen met de goedkeuring van hun ouders 18+ spelletjes spelen waarin en gewelddadige 
inhoud vrij realistisch wordt weergegeven. Waakzaam zijn is dus de boodschap. 

 We maken graag tijd om de verjaardag van uw kind te vieren. De kinderen mogen een traktatie 
meebrengen voor hun klasgenootjes, maar dat is niet verplicht. Wij herhalen even de afspraken 
hieromtrent. Op woensdag is dat fruit. De andere dagen kan een “droog” stukje cake of cup cake. 
Mocht je twijfelen, toets het dan even af bij de leerkrachten. Slagroomtaarten en snoepgoed gaan 
terug mee naar huis en worden niet verdeeld. Op vraag van de leerlingenraad zijn ijsjes ook 
toegelaten: enkel in de namiddagpauze en slechts één per dag. 

 GEZOCHT : Binnenkort ga jij met de lente in aantocht misschien ook aan de slag in je tuin. Onze 
schooltuin is voorlopig een kale bedoeling. Mocht je planten, bomen of struiken teveel hebben dan 
geven we ze graag een plaats in onze schooltuin. Laat het even weten aan meester Peter. Samen 
bekijken we hoe jouw planten hier geraken.  

 

 

 data om te onthouden voor het schooljaar 2017-2018          Op www.gimme.eu staat de volledige kalender. 

 

20.02.2018 de schoolraad komt om 19.30 uur samen in de school 

21.02.2018 koffiemoment – 08.45 uur in de refter van de school 
Alle ouders die samen met ons school willen maken zijn van harte welkom bij een kopje koffie of 
thee voor een boeiende babbel. 

27.02.2018 oudercontact in de kleuterschool – 15.45-20.00 uur 

01.03.2018 start van de inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 

12.03.2018 ouderforum – 19.30 uur in de refter van de school 
Alle ouders die samen met ons school willen maken zijn van harte welkom. 

13.03.2018 oudercontact in de lagere school – 15.45-20.00 uur 

17.03.2018 de Wingerd Quiz’t – info op de schoolwebsite of  quiz@wingerdterhagen.be  

31.03.2018 paasvakantie van 31/03 t.e.m. 15/04 
 
 

Lekkerland 2018 
 

Smul jij ook graag van lekkere wafels en chocolade truffels? Doet al die lekkernij jou ook watertanden?  
Dan hebben we fantastisch nieuws! Ter vervanging van onze Valentijnactie lanceren we Lekkerland 2018. In de 
aanbieding hebben we verschillende soorten wafels en chocoladen truffels aan 6 euro per doos.  
 

Met de opbrengst van deze verkoop willen we een weersbestendig mobiel podium en een zandtafel voor op de 
speelplaats aankopen. Twee zaken waar onze kinderen veel plezier aan zullen beleven. Het zal een uitdaging zijn 
want daarvoor moeten we samen 900 dozen verkopen. Help jij mee?  
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