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hoopvol gestart 
 

De eerste schooldag ligt al enkele weken achter ons en ondertussen staat de herfstvakantie voor de deur. Bij de 
start van het schooljaar was het fantastisch om de kinderen terug te zien en keken we hoopvol uit om de draad 
van het normale schoolleven terug op te nemen. Terug de gewone activiteiten en uitstappen. Terug aftellen naar 
die onvergetelijke openluchtklassen in de lagere school. Terug ouders op school. De voorbije twee maanden 
kwamen we echter voor verschillende uitdagingen te staan.  
 

Het coronaverhaal op onze school blijft een actuele 
uitdaging. In het derde leerjaar kenden we enkele 
besmettingen en moest de klas even in quarantaine om zich 
te laten testen. Enkele broers of zussen gingen in de nasleep 
mee in quarantaine. Uiteindelijk was het aantal kinderen dat 
in quarantaine moest behoorlijk laag. Na vele maanden 
waren we blij dat op 1 oktober de mondmaskers af mochten, 
dat we elkaar terug met een zichtbare glimlach konden 
begroeten. 
 

Juf Katrien toverde ondertussen ook een glimlach op vele 
gezichten in de Wingerd Terhagen. Bij de start van het 
schooljaar moesten we hals over kop en onverwacht op zoek 
naar een nieuwe leerkracht voor het derde leerjaar. Na een 
moeilijke zoektocht werd dat juf Katrien. Het lerarentekort is 
een enorm groot probleem. Ook een vervanger vinden voor 
juf Roosje was niet gemakkelijk.  

 

Voor de lessen bewegingsopvoeding kunnen we niet meer terecht in de gemeentelijke feestzaal en zijn we 
moeten uitwijken naar de sporthal. Onze kleinste kapoenen vergaren op een turndag veel stappen op hun 
tellertje. Maar deze verplaatsing maken ze flink en dapper. Voor het organiseren van schoolactiviteiten zoals de 
quiz, het schoolrestaurant of tweedekansbeurs zijn er in Terhagen op dit moment geen locaties meer 
beschikbaar. 
 

Al vele jaren beloven we een nieuwe kleuterschool. Maar de opstart van de bouwwerken kent helaas vertraging. 
Dat merkte je aan de verschillende gele affiches die het afgelopen jaar aan de schoolpoort verschenen. Eén 
buurman blijft protest aantekenen, ook al woont hij niet meer naast de school. Het plan dat er ligt heeft rekening 
gehouden met bezorgdheden van deze buurman. Door dat protest laat hij de kleuters wachten op mooie klassen, 
moet het schoolteam zich behelpen met een veel te kleine personeelsplaats, kunnen we de speelplaats niet 
vergroten ... Deze week, werd na goedkeuring in de provincie, een nieuwe affiche opgehangen. We gaan een 
volgende periode van 30 dagen in waarop protest kan worden aangetekend. We blijven hopen. 
 

update coronamaatregelen 
 

In onze school zetten we maximaal in op een goede verluchting van de ruimtes en op handhygiëne.  
Verschillende situatie en testen hebben aangetoond dat we met deze maatregelen het doorgeven van het virus 
heel erg beperken of geen kans geven. Ook de medewerking van ouders is hierbij cruciaal. Aan de mama’s en 
papa’s vragen we om hun kinderen goed te blijven opvolgen en bij symptomen een dokter te raadplegen. Ook het 
naleven van de coronamaatregelen in de maatschappij heeft een grote inpakt op onze school. 
 

Dat het virus maar recentelijk zo sterk onder de kinderen van de basisschol circuleert is onzin. Met de huidige en 
minder gunstige cijfers voor ogen heeft de regering nieuwe maatregelen opgelegd. Het is vreemd dat enkel de 
kinderen van de derde graad een mondmasker moeten dragen. Alle kinderen kunnen besmet geraken en het 
virus doorgeven.  
 



Rekening houdende met verschillende factoren gaan onderstaande maatregelen na de herfstvakantie in: 
 

 Aan de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar vragen we een mondmasker mee te brengen naar school. 
De kinderen die dat willen kunnen het mondmasker ten alle tijden dragen. Met de juf van het vijfde en 
zesde leerjaar maken we gepaste afspraken wanneer het mondmasker wel wordt gedragen. Wij gaan dat 
tot het strikt nodige beperken. 

 Ook kinderen uit de andere klassen mogen kiezen of ze op school een mondmasker dragen. 

 Op de bus bij het zwemmen dragen de kinderen en leerkrachten wel een mondmasker. 

 Wanneer leerkrachten in de schoolgebouwen onvoldoende afstand kunnen houden ten opzichte van de 
kinderen dragen ze opnieuw een mondmasker. Met deze maatregel willen we voorkomen dat 
leerkrachten als HRC zouden worden ingeschaald en in quarantaine moeten. Hen vervangen is nagenoeg 
onmogelijk. 

 Het mengen van klasgroepen in binnenruimtes proberen we te voorkomen. 
 

 

uitnodiging oudercontact 
 

In november houden we een oudercontact waarbij we de ouders terug op school vragen voor een gesprek. 
Voor de kleuterschool is dat op donderdag 18 november en voor de lagere school op dinsdag 16 november. 
De uitnodiging met inschrijfstrook werd digitaal verstuurd en op papier meegegeven met de kinderen. De 
maatregelen die we tijdens het oudercontact hanteren zullen we nog tijdig communiceren.  
 

Vanuit de feedback die we vorig jaar kregen rond de digitale oudercontacten bieden we voor het oudercontact 
van maart de mogelijkheid om te kiezen voor een live of online oudercontact. 
 

 

ouderforum en koffiemoment 
 

Jullie hebben als ouder al een hele tijd jullie kopje koffie en gezellige babbel moeten missen. Evengoed de kans 
om samen met ons school te maken, suggesties te doen en feedback te geven. De organisatie van het ouderforum 
(avond) en koffiemoment (ochtend) is voor ons een mooie gelegenheid om ouders te betrekken bij de werking 
van de school van hun kinderen. Het is een alternatief voor een ouderraad en als ouder kan je ten alle tijden 
aansluiten. Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen plannen we op woensdag 24/11 om 8.45 uur een 
koffiemoment en op donderdag 25/11 om 20.00 uur het ouderforum. Je bent van harte welkom! 
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 Onze leerlingenraad werd opnieuw verkozen. Op onze facebookpagina kan je onder andere de foto 
van deze groep vinden. 

 De schoolfotograaf kwam recent langs en maakte mooie foto’s en familiefoto’s. Weldra zal je een 
bestelcode ontvangen. De verkoop van de foto’s verloopt ook dit jaar digitaal. Als school krijgen we 
een percentage op de verkoop. Langs deze weg willen we jullie alvast van harte bedanken voor de 
steun. 

 Dit jaar nemen we niet deel aan de Tekenfundactie. De door jouw kind gepersonaliseerde mok, 
placemat of kerstkaart zal voor volgend jaar zijn. 

 Wanneer je kind afwezig en niet naar school komt, vragen we dit te laten weten aan de school. Dat 
kan telefonisch of per mail. 

 Minuutsoepjes of noodles kunnen we over de middag niet toestaan wanneer de kinderen op school 
blijven eten. 

 Volgende mensen kwamen ons team versterken; juf Lesley – 4 uur bijsprong, juf Marianne – 4 uur 
kinderverzorging, meester Tim – 6 uur ICT, juf Michèle – 12 uur ondersteuning in de kleuterschool. 
Een volledig organogram kan je de schoolwebsite vinden. 

 

data om te onthouden voor het schooljaar 2021-2022           
 

12.11.2021 facultatieve verlofdag – We maken de brug met 11 november. 

16.11.2021 oudercontact lagere school 

20.11.2021 oudercontact kleuterschool  

17.12.2021 winterhappening – Sfeervol winterse avond op school met verschillende activiteiten. Uitnodiging 
volgt 

 

Op onze schoolwebsite  www.wingerdterhagen.be staat de volledige kalender. 

http://www.wingerdterhagen.be/

