
 

  het Wingerdblad                             oktober 2019 

 
 
sportief 
 

Er stonden al heel wat sportactiviteiten op onze kalender. 
Dat een gezonde geest en een gezond lichaam goed 
samen gaan is super voor alle sportieve leerlingen die er 
op onze school rondlopen. Tijdens de sport@school-dag 
kwamen deze kinderen alvast in hun sportoutfit naar 
school. Dit leverde heel wat leuke sfeerbeelden op en we 
leerden weer heel wat bij over de verschillende sporten 
van onze klasgenootjes. 
Ook tijdens de veldloop lieten onze kinderen het beste 
van zichzelf zien. Iedereen liep de benen vanonder zijn lijf 
en ging er voor. Proficiat aan alle deelnemers!  
Op 4 oktober hebben heel wat leerlingen deelnemen aan 
de 4-4 voetbalwedstrijden in Reet. Er werden pittige 
voetbalpartijtjes gespeeld.   

 
startdag van onze schepen 
 

Schip ahoi maatjes!!! Ook dit jaar varen onze schepen uit met daarin de kinderen van K2 tot en met L6. Onder de 
leiding van onze matrozen uit L5 en L6, hebben de kinderen een spetterende dag met heel wat activiteiten 
beleefd. Zo leerden ze elkaar begroeten in andere talen, dansten ze onze nieuwe schooldans, maakten ze de 
mooiste schepenbandjes en deden ze nog veel meer. Alle kinderen vertrokken na een zeer uitdagende dag, met 
een goed gevoel naar huis. Ook de komende maanden staan er heel wat activiteiten gepland. Met onze schepen 
werken we aan de verbondenheid tussen de kinderen, aan een fijner omgang met elkaar.  
 

 

we trekken er weer op uit 
 

Dit schooljaar gaat de lagere school weer op openluchtklassen. Van het eerste tot en met het zesde leerjaar 
trekken de kinderen er op uit. De data staan opgenomen in de schoolkalender die je kan terugvinden op de 
schoolwebsite. 
Graag willen we onze traditie van zeeklassen, boerderijklassen en bosklassen verder zetten. Het is een fijne en 
leerrijke belevenis voor kinderen en leerkrachten. Deze meerdaagse uitstap is een leeruitstap. Er wordt verwacht 
dat alle kinderen deelnemen. Als school staan we voor de uitdaging om een boeiend, onvergetelijk programma uit 
te tekenen en proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden. Na de herfstvakantie starten we het sparen 
voor de openluchtklassen op om de kosten wat te spreiden. Meer communicatie volgt. 



 

gezocht : middagtoezicht 
 

De school zoekt mama’s, papa’s, grootouders die over de middag gedurende 1 uur mee toezicht houden op de 
speelplaats. Het aantal dagen is te bespreken en we zoeken samen naar de beste mogelijkheden. Indien mogelijk 
proberen we een reserve aan te leggen in geval van ziekte van één van de middagtoezichters. Er is een verloning 
in de vorm van een vrijwilligersvergoeding. Voor meer info kan je bij de directeur terecht. Spring gerust even 
binnen voor wat meet uitleg. 
 

communicatie via Mailchimp 
 

Vorig jaar gebruikten we het programma Mailchimp voor het versturen van opgemaakte en leuke emailberichtjes. 
Daarmee konden we o.a. een prent of inschrijfknop toevoegen. Dat was gemakkelijk. Ook een groot voordeel van 
digitale briefjes is dat ze tussen school en thuis niet zoek geraken of verdwalen in de boekentas en 
milieuvriendelijker zijn. Graag willen we deze schoolcommunicatie en soms klascommunicatie verder zetten.  
 

We hebben reeds een mailtje gestuurd met een link en de vraag om in te tekenen op het mailbestand. 
Verschillende ouders hebben zich opgegeven en ondertussen ingetekend. Zorg er wel voor dat je ook kiest voor 
de groep van de school en niet enkel de klas van je kind.  
 

Bij de opmaak van dit nieuwe schooljaar meende ik het hele emailbestand van vorig jaar te kunnen deleten en 
een update in te laden. Daarin heb ik me vergist. Eénmaal ik een adres verwijderd heb, kan ik het niet meer zelf 
toevoegen. Vandaar dat ik jullie medewerking vraag om in te schrijven voor onze communicatie via Mailchimp. 
Dat is best eenvoudig maar mocht je nog vragen hebben dan speel je deze door aan de directeur. 
Via deze link kan je je aanmelden op de Mailchimp-communicatie van onze school : http://eepurl.com/dHWa0P 
Wij volgen de aanmeldingen verder op. Graag zouden we de ouders van de kinderen op onze school langs deze 
weg opnieuw willen bereiken en staat deze communicatie snel terug op punt.  
 

fluohesjestijd! 
 

De ochtenden worden weer donkerder. Tijd om de fluohesjes uit de kast te halen en er voor te zorgen dat de 
kinderen goed worden gezien op weg van en naar school. Vanaf 1 oktober tot en met de paasvakantie is het de 
periode van de fluohesjes en vragen we uitdrukkelijk dat de kinderen in hun fluohesje met logo van de school 
naar school  komen. Indien jullie er geen meer hebben, kan je een hesje met schoollogo aankopen voor €5. Deze 
hesjes gebruiken we ook bij schooluitstappen. 
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 Er zijn al heel wat helpende-handen-cheques ingevuld. Mocht je dit nog niet gedaan hebben, kan je 
nog steeds deze cheque aan de leerkracht bezorgen. Want voor de verschillende schoolactiviteiten 
zoeken we helpende handen. Alvast bedankt voor jullie hulp. 

 Op 20 oktober gaat ons eerste spaghettirestaurant door. Indien je nog mee wenst te smullen van 
onze heerlijke spaghetti of knabbelen van onze croques, schrijf je dan zeker zo snel mogelijk in. Het 
document waarmee je kan inschrijven is ook terug te vinden op onze schoolwebsite. 

 Er staat een samenvatting van het laatste ouderforum en koffiemoment op de schoolwebsite. 
 
 

data om te onthouden voor het schooljaar 2019-2020           
 

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

20.10.2019 spaghettirestaurant – kom smullen van onze heerlijke spaghetti of croques 

25.10.2019 rapport 1 voor de lagere school 

26.10.2019 start herfstvakantie tot en met 03.11.2019 

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

22.11.2019 de schoolfotograaf komt langs in onze school – voor K3 is dat op 19.11 

27.11.2019 onze kleuters trakteren hun oma’s en opa’s op een fantastisch grootouderfeest 

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/

