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rare mensen 
 

De voorbije week werd onze school overspoeld door heel wat grote en kleine rare mensen. De ene dag waren er 
opvallend veel met gek en vreemd haar, de andere dag met de kleren binnenste buiten. Hoeden en brillen in alle 
mogelijke vormen en kleuren. Je kon het raden, carnaval kwam er aan. Het was ook fijn te zien hoe kinderen op 
een creatieve manier al die originele accenten knutselden.  
 

In het derde en het vierde leerjaar knutselden de kinderen robots die ze nadien programmeerden op een laptop. 
Handig zijn bij het bouwen, nadenken bij het programmeren, goed samenwerken en dan die druk op de knop 
waardoor de robot in actie schiet. Het was een leuke activiteit. Hopelijk brengt juf Veerle de legodozen 
binnenkort nog eens mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In onze school heeft meester Maarten een schaaktornooi opgestart. Na verschillende introductielessen  waarbij 
de grotere kinderen aan de kleinere de schaaklessen gaven is een echt tornooi opgestart. De verschillende rondes 
zijn nog bezig. 
 
Ijsberen, pinguïns, Noordpool en Zuidpool. De kleuterschool ging op ontdekking. Jammer genoeg bleef de echte 
sneeuw en ijs de voorbije weken afwezig. Op dikketruiendag kwamen de kinderen met een extra trui aan naar 
school. De temperatuur in de klassen bleef enkele graden lager dan normaal. We maakten een klein beetje het 
verschil. 

 

De gedichtendag werd een gedichtenweek. Lou de 
gedichtenkoe kwam op bezoek en nodigde de kinderen 
uit om op ontdekking te gaan in de wereld van 
gedichten. Veel kinderen kropen zelf ook in de 
gedichtenpen en toverden mooie gedichtjes uit hun 
mouw. Toedeloe  
 
In de kleuterschool kwam er een toneelgezelschap 
langs en bracht een leuke voorstelling. 
 
 De lagere school ging het ijs van de nieuwe 
schaatsbaan in Mechelen uittesten. Het werd een 
coole voormiddag. 
 

 



inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018 
 

Weldra starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018. Er zijn twee periodes waar je rekening mee dient 
te houden : 

 Vanaf 6 maart tot en met 15 maart loopt de voorrangsperiode voor kinderen die al een broer of zus op 
school hebben. Is er thuis nog een kleine broer of zus, geboren in 2015 dan kan die worden ingeschreven 
om in het schooljaar 2017-2018 op één van de instapmomenten te starten. 

 Vanaf donderdag 16 maart gaan de inschrijvingen open voor iedereen. Kleine broer of zus heeft dan geen 
voorrang meer. 

 

Op dit moment  hanteren we geen inschrijfstop. Concreet vragen we een afspraak te maken met de directeur om 
de inschrijving te realiseren. Als ouder breng je een kidsID of ISI+ kaart mee waarvan we dan een kopie maken. 
Ken je mensen in je buurt die een school zoeken voor hun oogappel? We zouden het erg appreciëren mocht je als 
kenner onze school willen aanbevelen. 
 
 

data om te onthouden 
 

07.03.2017 oudercontact in de lagere school – Wij nodigen de ouders van de kinderen uit het eerste tot en 
met het vijfde leerjaar uit voor een gesprek over resultaten en inzet. 
 

14.03.2017 ouderforum – We nodigen de ouders uit om mee school te maken. Op het ouderforum 
bespreken we ideetjes, maken we tijd voor vragen, informeren we over de schoolwerking, vragen 
we jouw feedback … Jij kan mee het verschil maken.  De vergadering start om 20.00 uur. 
 

15.03.2017 pedagogische studiedag  > vrije schooldag voor de kinderen , opvang via BKO is mogelijk 
 

18.03.2017 De Wingerd Quiz’t  –  dorpshuis Terhagen 20.00 uur  alle info staat op de schoolwebsite. 
Het wordt opnieuw een geslaagde editie. Q’uizt je dat dit een aanrader is om met enkele 
vrienden een leuke avond te beleven. Inschrijven kan tot 16 maart  
 

31.03.2017 start paasvakantie tot en met 17.04.2017 
 

29.04.2017 klusjesdag  van 9.00 tot 12.00 uur – Het zou fijn zijn mochten we op jou kunnen rekenen om een 
aantal noodzakelijke klusjes in de school te klaren. 
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 Dit jaar werden er 354 Valentijnharten verkocht. In de lagere school werd het zesde leerjaar de best 
verkopende klas. Uiteindelijk maakte 1 hartje het verschil met het vierde leerjaar. In de kleuterschool 
kaapte K1 de titel weg. Het zesde leerjaar en de eerste kleuterklas mogen binnenkort een 
ballonkunstenaar in hun klas verwachten. Benieuwd welke figuren de kinderen van het zesde gaan 
creëren.  Bruce gebruikte zijn charmes en wist zomaar 86 hartjes aan de man en vrouw te brengen. 
De school dankt iedereen die een chocolade hartje vol liefde en lekkers heeft doorgegeven.  

 ’s Morgens en ’s middags verwachten we je kind bij de tweede bel in de rij. Dan kan je kind met zijn 
klas naar binnen gaan en begint de lesdag. Mogen we vragen onze schooluren te respecteren. 

 In 2003 diende we een aanvraag in om een nieuw stuk school te mogen bouwen. Enkele weken 
geleden kregen we de bevestiging dat ons dossier in aanmerking komt. Het concretiseren van de 
plannen kan beginnen. De aanvang van de bouwwerken kan nog wel enkele jaren duren. Na de vele 
jaren van wachten is dit toch een lichtpuntje.  

 
 
 

schooltoelage aanvragen 
 

Wanneer je kind naar school gaat kan je als ouder daarvoor een schooltoelage aanvragen. Dat kan voor kleuters 
als voor leerlingen van de lagere school. Of je in aanmerking komt, hangt af van de gezinssamenstelling en het 
inkomen. Mocht je twijfelen, dan raden we je aan om een schooltoelage aan te vragen. Het indienen van een 
aanvraag is niet zo moeilijk. 
Laat het even weten of je een papieren aanvraag wil ontvangen. Heb je vragen over de schooltoelage, aarzel dan 
niet om langs te gaan bij de directeur. De voorbije jaren hebben we al verschillende ouders op weg gezet met 
deze aanvraag. De aanvragen voor dit schooljaar dienen te gebeuren voor eind mei. 


