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wat minder meer 
 

We ronden het eerste trimester af en naderen Kerstmis. Het waren opnieuw vier boeiende maanden die voorbij 
zijn gevlogen. Mogen de komende weken wat rustiger gaan, dat we wat meer tijd vinden voor onze familie en de 
mensen rond ons. 

In 2017 
Mag wat meer minder zijn, wat minder meer. 
Mag wat stil luider klinken, luid wat stiller. 
Mogen dromen echter worden, echt wat meer droom. 
Maar liefde, warmte en vriendschap, mogen sterker schitteren dan ooit. 
Het team van de Wingerd wenst jullie alvast een fantastisch nieuw jaar! 

 

de school begint ’s morgen om 8.35 uur 
 

Als schoolteam stellen we bijna elke dag vast dat kinderen te laat op school toekomen.  
Onze schooldag start ‘s morgens met de bel van 8.35 uur. We verwachten dat uw kind samen met de klasrij naar 
de klas gaat. Daarom vragen we om het nodige te doen zodat uw kind op tijd op school is. Wij vragen ook respect 
voor onze schooluren en werking. Laatkomers verstoren het onthaalmoment, onderbreken de uitleg van de 
leerkracht … We hebben je graag … tijdig op school! 
 

samenkomst ouderforum 
 

Op 5 december kwam het ouderforum opnieuw samen in de school. In het begin van het forum keken we even 
naar de bespreekpunten van het vorige forum. Volgende aanvullingen kwamen aan bod : opbrengst 
schoolrestaurant, de voorkeur om geen namen te noteren van de persoon die een bespreekpunt aangeeft, 
doorgeven van de wrevel aan de gemeente omtrent boetesysteem wanneer een kind dat ingeschreven is niet 
naar BKO gaat. 
 

Tijdens dit forum kwamen volgende zaken aan bod : 
 

 stemming aanspreekouder : Elke Herremans stelde zich kandidaat en werd unaniem verkozen. Elke stelt zich 
zelf even voor in een tekstje verder in deze brief.  

 bezoek van de schoolfotograaf : feedback over het recente aanbod en de kwaliteit van de foto’s, aftoetsen 
naar interesse om de schoolfotograaf op een later moment in het schooljaar te laten langskomen.  

 evaluatie keerdag : Vooral dank aan de kleine ploeg ouders die in geen tijd de speelplaats kregen geveegd. 

 terugkoppeling kerstkaartenactie : De firma die het aanbod doet werkt met een heel verkoopgericht systeem 
wat door ouders niet altijd als fijn wordt ervaren. De bezorgdheid is doorgegeven aan de firma. De feedback 
nemen we mee naar een eventuele verdere samenwerking. Toch willen we nog meegeven dat het een  
vrijblijvend aanbod was waarin je zelf je grenzen kon bewaken. 

 De herinneringsmails via de Gimme-kalender worden als zeer handig ervaren. 

 Planning van activiteiten ; 
- Valentijnactie ; Siska (mama van Eowyn en Rohan) en Elke (mama van Daan) zullen als ouder en samen met 
de school deze activiteit in goede banen leiden. 
- Winterhappening 
- de Wingerd quiz’t : eerste afspraken en opstart werkgroep, schrijf zaterdag 18/3 alvast in je agenda! 

 Op het forum 
- uitwisselen van ervaringen omtrent de verkeersveiligheid in de Stille Weg 
- de communicatie per email vanuit de school : het bundelen van informatie werd als aandachtpunt 
meegegeven door de ouders 

 Enkele eerder geplande data werden aangepast. Het ouderforum komt dit schooljaar nog samen op 30/1 , 
14/3 , 8/5 en 20/6. Heb je tijd en zin om mee het verschil te maken, wil je samen school maken … dan ben je 
van harte welkom op het volgende ouderforum. 



 

Hallo, hey,  
 

Dit jaar zijn we gestart met een nieuw ouderforum!  
Als aanspreekouder is mijn taak om de dingen die er leven bij de ouders naar het 
forum te brengen.  
 

Ik probeer mijn ogen open te houden, mijn oren te spitsen... en misschien enkele van 
die moeilijkheden van jullie terug te koppelen aan de juffen, zorgteam en de 
directeur, zodat we allemaal een beetje meer SAMEN school kunnen maken voor 
onze kinderen. 
 

Wil je nog iets meegeven, een idee delen, meewerken aan een geweldige school met een FIJN ouderteam? Llaat 
dan van je horen! Kom naar het vernieuwde ouderforum! Is dat niet haalbaar maar wil je toch iets delen dan kan 
je me steeds aanspreken. 
 

Tot ziens, 
Elke 

 
kandidaat middagtoezicht 
 

Het middagtoezicht op school zal in de toekomst worden veranderd. Daarom zoeken we kandidaten. Concreet 
gaat het over een uur over de middag (12.30 – 13.30) dat vergoed wordt met een vrijwilligersvergoeding. Dat 
bedrag is volledig belastingvrij en een interessante (bij)verdienste . Heb jij tijd of ken je iemand die het 
middagtoezicht wil doen? Neem contact op met de directie. In een gesprek wordt de verloning en de 
voorwaarden besproken. 

 
klusjesman gezocht 
 

Eveneens zoeken we voor de school een handige papa of opa die af en toe klusjes kan doen op school. Dat gaat 
van kleine onderhoudswerken tot tuinwerk. Ben je een handig type, weet je het werk te organiseren … ? Dan kan 
je in aanmerking komen. Er wordt een interessante verloning voorzien. Voor bijkomende vragen of het stellen van 
je kandidatuur, kan je bij de directeur terecht. 

 
data die we graag nog even meegeven --->  een volledige kalender staat op de schoolwebsite en Gimme 
 

30.01.2017 bijeenkomst ouderforum – alle ouders zijn welkom, we starten om 20.00 uur 
 

02.02.2017 Info-avond studiekeuze – ouders van L5 en L6 worden omstreeks 19.30 uur uitgenodigd.  
 

03.02.2017 Dit is onze tweede facultatieve verlofdag. De school is dan gesloten.  
 

10.02.2017 Valentijnharten : De bestelde Valentijnharten uit chocolade worden mee naar huis gegeven om 
verder te verdelen. Fijne Valentijn! 
  

21.02.2017 oudercontact kleuterschool + oudercontact en advies studiekeuze L6  
 

25.02.2017 Start van de krokusvakantie. Vakantie tot en met 05.03 
 

07.03.2017 oudercontact lagere school  (voor L1 t.e.m. L5) 
 

15.03.2017 pedagogische studiedag - schoolvrije dag voor de kinderen. Kinderopvang is mogelijk via de 
buitenschoolse kinderopvang. 
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 “Soep in de klas” bracht 226 euro op. Dit bedrag wordt overgemaakt aan Welzijnszorg. 

 Lege batterijen mag je mee naar de school geven. Onze ton is ondertussen geledigd en staat te 
wachten op een nieuwe lading. De verzamelton staat in de gang van de lagere school aan de trap. 

 De actie met de Valentijnharten gaat van start. Meer info op de brief bij de verkoopbonnen.  

 Op 18/3 staat een nieuwe editie van de Wingerd Quiz’t gepland. Misschien mogen we jou met je 
quizploeg begroeten. Op de folder vinden jullie alle info. 

 De Sint bracht ook dit jaar een bezoek aan onze school. Er was zelfs een Zwarte Piet die een boontje 
had voor juf Ann. 

 Kom jij op 28/1 je beroep voorstellen op de beroepenbeurs van onze zesdeklassers?  



 


