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lekker, leuk en sportief 
 

De eerste twee maanden van het schooljaar ronden we af om te gaan genieten van een heerlijke herfstvakantie. 
In dit Wingerdblad  geven we nog graag wat informatie mee en blikken we terug op enkele activiteiten die we 
rubriceren onder de categorie lekker, leuk en sportief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heel wat jongens en meisjes in de lagere school namen deel aan de 4-4 voetbal. Zo speelden ze kleine 
voetbalwedstrijdjes tegen kinderen uit de andere scholen in onze gemeente. En ja hoor… Goal! Goal! Goal!   
Onze leerlingen hebben heel wat wedstrijdjes gewonnen. Een extra pluim gaat zelfs naar de jongens van het 
derde leerjaar. Zij voetbalden als de rode duivels en werden in geen enkele wedstrijd verslagen. Een dikke 
proficiat aan alle deelnemers voor de inzet en sportiviteit. 
 

Op vrijdag 19 oktober stond een kookdag in de schepen op het 
programma. Alle kinderen van de tweede kleuterklas tot en met het 
zesde leerjaar kwamen samen met hun schip. Het zou een lekkere en 
leuke namiddag worden. De matrozen hadden samen met juf Erika 
nagedacht over wat op de menukaart zou komen. Er werd gekeken naar 
de ingrediënten. Het beloofde een geslaagde kookactiviteit te worden.   
Wanneer al dat lekkers stond te pruttelen in de potjes en het 
schoolgebouw zich langzaam vulde met heerlijke geuren werden er nog 
wat spelletjes gespeeld … Het hoogtepunt was dat jammie-moment! 
Samen proeven van het resultaat dat is ontstaan door met groot en 
klein de handen in elkaar te slaan. De afwas gebeurde zonder mopperen 
en een leuke schepen-namiddag was veel te snel voorbij.  
Ondertussen pruttelt er al een nieuw idee. Volgende maand komen we 
opnieuw samen in het schip en dan gaan we …  

 
 
De kleuters gingen op verkenning in het bos en genoten van een boeiende  herfstwandeling.  Tijdens de tocht 
ontdekten ze verschillende blaadjes, takjes, paddenstoelen …  De kleuters speelden heel wat spelletjes.  Nu weten 
ze zelfs wat je allemaal kan horen in het bos als je echt heel, maar dan ook heel stil bent. Onze vriendjes kunnen 
dat alvast. Ook kunnen ze evenveel voorwerpen zoeken als het aantal ogen dat ze met de dobbelsteen gooien. De 
kleuters van K0 en K1 hebben in het bos zelfs kabouter Karel geholpen om zijn kleine kabouter Pinnenmuts terug 
te vinden. Hierbij kwamen ze allerlei dieren tegen zoals een spin, een eekhoorn, een uil, konijntjes en een vos.  

 



twee berichtjes om te proberen 
 

Bij de update van de leerlingengegevens in het begin van het schooljaar kregen we verrassend van bijna elk kind 
minstens een e-mailadres opgegeven. Daarin zagen we een mogelijkheid om meer digitaal te gaan informeren. 
Voordeel daarvan is dat briefjes niet verloren gaan of ergens in de boekentas blijven steken. Het is 
milieuvriendelijker en de informatie komt direct bij de ouders toe. Natuurlijk reken we er op dat ouders de 
opgegeven e-mailadressen ook effectief gebruiken en regelmatig nakijken. Dit willen we ook even aftoetsen op 
het volgende oudercontact. 
 

Ondertussen hebben we bij wijze van test twee berichtjes verstuurd via Mailchimp. Bij elk bericht zagen we dat 
een groot percentage aan ouders het bericht ook heeft geopend. Een bepaald percentage aan ouders heeft het 
bericht niet geopend. Zijn dat de papa’s?  ;-)  
 

Op het volgende ouderforum en koffiemoment vragen we alvast feedback naar hoe ouders deze twee berichtjes 
hebben ervaren. Deze vorm van informeren vraagt wat tijd om hem gewoon te geraken, maar we zien er wel 
mooie kansen in. 
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 Ondertussen kregen we heel wat helpende handen cheques binnen, waarvoor dank. We gaan ze 
oplijsten per activiteit en de opgegeven helpers hierover informeren.  Mochten er nog helpende 
handen cheques zijn, dan zijn deze steeds welkom. 

 Een samenvatting van de bespreekpunten tijdens het laatste ouderforum en koffiemoment is terug 
te vinden op de schoolwebsite > wie is wie > oudervereniging > onderaan de pagina. De data van de 
andere samenkomsten zijn mee opgenomen in de schoolkalender. 

 Vanaf 1 oktober kleurde de Wingerd Terhagen geel. De nieuwe fluohesjes vallen veel beter op. 

 In de hogere klassen gebruiken we waar mogelijk de fiets om op uitstap te gaan. Dat is gezond en 
goedkoper.  Aan de ouders vragen we in dat geval een verkeersveilige fiets mee te geven die 
technisch in orde is. Werken de remmen? Zijn de banden opgepompt?  

 Een cadeautip voor je kind? Bij de recente fietsuitstappen en bij het fietsen in de kleuterschool verrast 
het ons dat er heel wat kinderen zijn die geen fietshelm bij hebben.  

 Bij een oudercontact spreken we graag alle ouders. Het is een mooie kans om zaken omtrent uw kind 
uit te wisselen en u als ouder dichter bij het klasgebeuren van uw kind te brengen. Ergens vinden we 
het vanzelfsprekend dat u als ouder deze kans ten volle benut. Brieven voor het volgende 
oudercontact worden weldra meegegeven. 

 Binnenkort opent ook het jachtseizoen. Aan de mama’s en papa’s vragen we om tijdens de vakantie 
op jacht te gaan naar kriebelbeestjes en de haren van hun kapoen(en) na te kijken. Met de sjaals en 
mutsen die er aan komen is het beter deze diertjes tijdig aan te pakken. Alvast bedankt om uw kind 
kriebelvrij naar school te sturen! 

 

 data om te onthouden voor het schooljaar 2018-2019           
 

27.10.2018 herfstvakantie van 27/10 t.e.m. 4/11 – Wij wensen je een fijne vakantie! 

05.11.2018 instapdag in K0 

06.11.2018 ouderforum – Wij komen om 20.00 uur samen in de school.  
Kom je mee school maken? Jouw ideetjes en feedback zijn van harte welkom. Als ouder kan je te 
allen tijde aansluiten. Van harte welkom! 

07.11.2018 koffiemoment – Wij komen om 8.40 uur samen in de school. 
Hetzelfde concept als het ouderforum, maar dan een ochtendgebeuren met een sterker kopje 
koffie om wakker te worden. Wij voorzien ook thee! 

13.11.2018 oudercontact in de kleuterschool – De juf nodigt u als ouder uit voor een individueel gesprek over 
het socio-emotioneel ontwikkeling en gedrag van uw kind.  

27.11.2018 oudercontact in de lagere school – De juf nodigt u als ouder uit voor een individueel gesprek over 
het socio-emotioneel ontwikkeling en gedrag van uw kind.  

04.12.2018 Sinterklaas bezoekt onze school 

14.12.2018 Winterhappening van 18.00 – 21.00 uur  Reserveer alvast deze datum voor een gezellige avond. 

27.10.2018 kerstvakantie van 22/12 t.e.m. 6/1 

18.05.2019 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/

