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druk, drukker, gedrukt
De voorbije weken was het best druk in onze school. Zou dat iets te maken hebben met het mooie lenteweer?
Om even terug te blikken op al die activiteiten hebben we voor jullie een nieuw Wingerdblad gedrukt. Voor straks
wensen we jullie een deugddoende paasvakantie en een Zalig Paasfeest.
Onze school zit vol met zotte kids. Zo vierden we een onvergetelijk carnaval. De hele week kwamen we op de
gekste manieren naar school. We zagen vogelnestjes, heel veel foute outfits, dieren en nog zoveel meer. Tijdens
carnavaldag genoten de verschillende klassen van heerlijke pannenkoeken en de kleuters mochten tijdens de
middag voor een keertje er hun boterhammen voor thuis laten. In de namiddag trok onze kleurrijke carnavalstoet
door het dorp. Wat hebben we daar allemaal van genoten.
Er zit talent in onze school! Vorige week konden we een hele week genieten van alle talenten uit verre
omstreken. Onze leerlingen gaven het beste van zichzelf in onze echte wereld talentenshow. Dat belooft voor de
volgende keer. Ook de schaaktalenten kwamen boven. De leerlingen van het 4de tot het 6de leerjaar namen het
tegen elkaar op in een echt schaaktornooi. Nog even spannend afwachten en dan is de welverdiende winnaar
bekend. Wie zou dat zijn? Ook de leerlingen van het 1ste tot het 3de leerjaar kunnen na de paasvakantie met elkaar
de strijd aangaan in een echt 4-op-1-rij-tornooi. Spannend!
Onze kleuters genoten van een fantastisch kleuterparadijs. Ze sprongen op en neer op verschillende
springkastelen. We zagen heel wat lachende gezichtjes en de gekke kunstjes. Het was een leuke dag.

Wij werken ook mee aan het klimaat! Zo ging in onze school op dikketruiendag de verwarming enkele graden
lager. Die dag organiseerden we zelfs een ‘wie heeft de meeste laagjes’ wedstrijd en daardoor hadden heel veel
kids die dag het zeker warm genoeg. Ook in de klassen proberen we op andere momenten hieraan te werken. Het
licht uitdoen, deuren sluiten … Onze schepen zorgden ook voor een properder Terhagen. We gingen in de
verschillende straten langs om al het zwerfvuil op te rapen. Ook de jongste kleuters zetten zich zeker in. Zij willen
ook dat alles netjes blijft en zagen dat er wel heel veel afval opgeruimd werd.

inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020
De inschrijvingen voor het volgende schooljaar zijn gestart en momenteel open voor iedereen. Dat wil zeggen dat
kinderen die geboren zijn in 2017 kunnen worden ingeschreven in onze school.
Is kleine broer of zus al ingeschreven?
Je kind laten inschrijven kan enkel na het maken van een afspraak met de directeur. Die afspraak kan je
telefonisch of per e-mail maken. Bij de inschrijving breng je een kidsID mee.
Kinderen die reeds bij ons op school zitten dienen niet opnieuw te worden ingeschreven.

Lekkerland 2019
Met 1142 verkochte dozen hebben we het aantal van vorig jaar met twee dozen overtroffen. Het was dus
opnieuw een succesvolle verkoop waar heel wat kinderen en ouders hun schouders onder hebben gezet.
Daardoor zal kort na de paasvakantie de grote speelboot pronken op onze speelplaats. Een speeltuig waaraan de
kinderen heel wat plezier zullen beleven. We hebben voor deze speelboot alvast een plaatsje klaar gemaakt.
Ondertussen werden ook de afhaalbonnen meegegeven met vermelding van de momenten waarop de dozen met
wafels en koekjes kunnen worden afgehaald. Dat is donderdag 25 en vrijdag 26 april. Wanneer de kinderen zelf
hun dozen mee naar huis nemen, dan vragen we dat zo aan te duiden op de afhaalbon en deze met de kinderen
mee te geven. Op donderdagnamiddag kunnen deze kinderen hun bestelling al ophalen. Geef zeker een tas mee
die voldoende groot is om de wafels en koekjes gemakkelijk mee naar huis te kunnen meenemen.

ouders in actie
De voorbije maanden zijn twee werkgroepen van ouders aan de slag geweest. De eerste is de werkgroep van de
Wingerd Quiz’t. Onze schoolquiz was ondertussen al aan zijn vierde editie toe. De deelnemers vonden het een
leuke en boeiende quiz. Met de opbrengst werd het speelgoedhuisje en het speelgoed van de kleuters
gesponsord.
Nieuw dit jaar was de TweedeKansbeurs. Vanuit het gegeven dat we door opgroeiende kinderen allemaal wel met
nog bruikbare kinderspullen blijven zitten die een tweede kans verdienen werd voor de eerste keer een beurs
opgezet in de gemeentelijke feestzaal. Een groepje van ouders heeft dit idee uitgewerkt en gedragen. Ook hier is
alles goed verlopen. Verkopers vroegen naar een vervolg van dit initiatief en dat doet ons onder andere besluiten
dat deze TweedeKansbeurs een geslaagde eerste editie was.

PUNTJE

Ouders die de handen in elkaar slaan, hun krachten bundelen ten voordele van alle kinderen op onze school. Als
schoolteam willen we dit heel erg aanmoedigen en de betrokken ouders van harte bedanken voor hun inzet. Het
was fijn om jullie enthousiasme te aanschouwen en weet dat dit een fijne ondersteuning is voor onze school. Het
schoolteam is jullie hiervoor heel erg dankbaar. Hopelijk mogen deze twee initiatieven inspirerend werken.
Samen school maken is een mooi gegeven.
 Holy Guacamole! – Met heel de school hebben we het verhaal van de boeren in Guatemala gevolgd.
Zo leerden we heel wat bij en hebben we met z’n allen ons beste beentje voorgezet om zoveel
mogelijk centjes op te halen voor Broederlijk Delen. Alvast bedankt aan iedereen voor de bijdrage bij
de koffiestop en voor onze sponsorloop. Wat hebben de kids het beste van zichzelf gegeven in de
solidariteitsrun! Dankzij hun sponsors verzamelden ze meer dan 1000 euro voor Broederlijk Delen.
 Leuk steuntje van Makro – Ouders die af en toe aankopen doen bij Makro kunnen ons helpen en
steunen. Surf naar www.leuksteuntje.be , ga op zoek naar onze school en klik deze aan. Wanneer jij
als supporter van onze school aankopen doet bij Makro dan krijgen we 3% van het bedrag van die
aankoop op onze verenigingskaart. Een leuk steuntje van Makro waarvan we graag gebruik maken.
 Het verslag van onze schooldoorlichting kan je terugvinden op de schoolwebsite.
 Op 18 mei is er ons spetterend schoolfeest. Net als vorig jaar houden we een tombola en daarvoor
zijn we op zoek naar prijzen voor onze prijzenkast. Mogelijk ken jij bedrijven of zaken die ons willen
sponsoren met geschenken, kortingsbonnen of geldprijzen. Vraag eens rond en laat het ons weten.
Prijzen mogen worden afgegeven in de school. Onze sponsors krijgen een bewijs van sponsoring en
daarnaast nemen we ze als bedanking mee op in het programmaboekje en op onze sponsormuur.

data om te onthouden voor het schooljaar 2018-2019
30.04.2019
07.05.2019
08.05.2019
18.05.2019

lentetocht kleuters – De kleuterschool gaat op lente-uitstap naar het Tivolipark.
ouderforum – Alle ouders die samen met ons school willen maken nodigen we van harte uit rond
de tafel. We spreken af in de personeelsplaats van de school om 20.00 uur.
koffiemoment – Alle ouders die samen met ons school willen maken nodigen we van harte uit
rond de tafel. We spreken af in de personeelsplaats van de school om 8.45 uur.
school-FEEST – Een feestelijke dag in onze school!

Op www.gimme.eu en www.wingerdterhagen.be staat een uitgebreide kalender.

