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van geel naar oranje
Na een deugddoende zomervakantie hadden we gehoopt weer wat meer normaal te kunnen werken en de school
optimaal te openen. Ondertussen heeft het coronavirus dit plan al danig door elkaar geschud. Samen met jullie
blijven we de strijd verder zetten.
In september zijn we gestart in code geel. Dat wil zeggen dat alle kinderen, alle dagen naar school mogen komen.
De klasbubbels die er voor de zomervakantie nog waren moesten van de minister niet meer. Ook afstand houden
in de klas was niet meer nodig. Een uitgebreide handhygiëne blijft bestaan en in het nauwere contact met de
kinderen dragen de leerkrachten en ook onze kleuterjuffen een mondmasker. Zelf hebben we er voor gekozen om
de kinderen ’s morgens rechtstreeks naar de klas te laten gaan en onze speeltijden anders te organiseren
waardoor het aantal kinderen op de speelplaats meer wordt gespreid en minder druk is. Bij het brengen en halen
van de kinderen dragen jullie als ouders jullie steentje op een geweldige manier bij door het dragen van een
mondmasker in de Stille Weg en het houden van afstand ten opzichte van elkaar.
Ondanks dat hebben we een week de school moeten sluiten om praktische redenen. Na een tweede vastgestelde
besmetting in het team moest het hele team in afzondering en zich laten testen. De school open houden was niet
mogelijk. Doordat de resultaten negatief waren bleek dat er geen verdere besmetting was geweest onder het
personeel en dat de gehanteerde maatregelen werken. Onze leerkrachten staan dagelijks tussen heel wat
gezinsbubbels en proberen risico’s te voorkomen. De voorbije weken hebben we al het mogelijke gedaan om
afwezige collega’s op te vangen en de kinderen onderwijs te geven in hun klas. Op dit moment is het vinden van
een interimleerkracht in de lagere school een ramp.
Het voorbije weekend besliste de minister om de herfstvakantie met enkele dagen te verlengen. Ik hoop dat
mensen het zien als enkele dagen meer in je kot om de verspreiding van het virus af te remmen. Na de
herfstvakantie starten we in code oranje. Alle kinderen blijven alle dagen welkom op school. Eten doen we zoals
we gewoon zijn in de klasbubbel en uitstappen worden vermeden. Het gaat hem dan vooral om uitstappen waar
contacten met externe klasgroepen mogelijk zijn. Een leeruitstap in open lucht in de buurt is geen probleem.
Zwemmen is wel toegestaan en daarvoor gaan we in goed overleg met het zwembad en de busfirma om dit veilig
te laten verlopen. Het eerstvolgende oudercontact zal opnieuw online verlopen. De uitdaging wordt iets groter in
code oranje. Maar de allergrootste uitdaging is een leerkracht voor de klas van de kinderen te hebben. Het kan
gebeuren dat leerkrachten door hun familiecontext in quarantaine moeten gaan. Dat is dan voorlopig 10 dagen.
De klas moet opgevangen kunnen worden maar als dat niet meer haalbaar is dan kan het gebeuren dat klassen
thuis moeten blijven. Hopelijk komt het niet zo ver.

de schepen varen uit
Ook dit jaar zetten we in onze school het verhaal van de schepen verder. Het is een project waarbij we de
verbondenheid tussen de kinderen proberen te versterken. Het draagt bij tot minder pesterijen op school. Elke
schip bestaat uit kinderen van de verschillende klassen. De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar zijn de
matrozen die een stukje meer verantwoordelijkheid mogen opnemen. Doorheen het jaar zijn er verschillende
activiteiten voor de schepen. We bekijken hoe we die veilig kunnen doen verlopen.

ouderparticipatie

PUNTJE

Voorlopig hebben we ook geen koffiemoment of ouderforum ingepland. We bekijken hoe we door een
eenvoudige digitale bevraging van jullie wat feedback kunnen krijgen over de voorbije periode.
Ook onze stapel met helpende-handen-cheques hebben we nog niet verdeeld.
Gimme was een fijn kanaal om jullie als ouder te betrekken bij het schoolgebeuren van jullie kind. Maar de
makers hebben andere voorwaarden gesteld. Voorlopig kunnen de klasleerkrachten Gimme nog gebruiken maar
geen foto’s delen. Mogelijk stappen we over naar klasblogs.
De voorbije weken was het belangrijk om als school goed met jullie te communiceren. Die communicatie verliep
vooral per email. Gelukkig hebben we van de ouders van de kinderen op school één of meerdere emailadressen
wat maakt dat we snel en makkelijk kunnen communiceren. We kregen wel de terugkoppeling dat mails van de
school bij jullie wel eens in de spamfolder durven belanden. De vraag dus om daar ook regelmatig te checken.
 Sinds enkele weken kleurt de school ook fluo. Tot aan de paasvakantie dragen we een fluohesje en
graag ééntje met het logo van de school.
 Op woensdag en vrijdag is het fruitjesdag. Op deze dagen brengen wij dus geen koekjes mee. Op de
andere dag brengen wij een fruitje of een koekje mee in een koekendoosje. Papiertjes laten wij thuis.
Voor de dorst kan u steeds een drinkbus met water meegeven. De boterhammen voor over de
middag brengen de kinderen mee in een boterhamdoos.
 ’s Morgens komen de kinderen toe op school tussen 8.20 en 8.30 uur. Zorg er als ouder voor dat je
kind tijdig op school is. Bedankt om onze schooluren te respecteren!
 Tot en met vrijdag 30 oktober verzamelen we lege batterijen. Dan wordt er gekeken welke klas het
meeste gewicht aan batterijen heeft verzameld.

data om te onthouden voor het schooljaar 2020-2021
31.10.2020
23.11.2019

start van de herfstvakantie – uitzonderlijk tot en met 11 november
digitale oudercontact – de klasleerkracht zal met jullie in deze week een afspraak maken voor een
digitaal oudercontact

Voor een uitgebreide en volledige kalender verwijzen we graag naar onze schoolwebsite.
De gekende link : www.wingerdterhagen.be

Leuk steuntje
Vorige week kwam de schoolfotograaf langs. Door de verkoop van deze foto’s kan de school wat extra financiële
middelen verwerven. Door het wegvallen van het schoolfeest en het schoolrestaurant kiezen we om ook dit jaar
deel te nemen aan de tekenactie. De kinderen maken in de klas een tekening en na de herfstvakantie starten ze
hun winkeltje op. Hier kunnen ze hun tekening verkopen in de vorm van wenskaarten, bedrukt op een mok, als
onderlegger … Na de vakantie krijgen jullie hierover de verdere informatie.
De verkoop van de schoolfoto’s en de tekenactie valt in dezelfde periode. Beide verkopen geven de mogelijkheid
om in de eindejaarperiode mooie gepersonaliseerde cadeautjes te voorzien.
Koop je af en toe in de Makro, dan kan je ons langs die weg ook helpen. Dit kost jullie enkel een
beetje moeite. Registreer je bij Makro als supporter van onze school en wordt één van onze
helden. Bij elke aankoop van een supporter krijgen we als school 3 % van het aankoopbedrag.
Beetje bij beetje help je zo mee om ons spaarpotje te vullen. Best eenvoudig dus.
Bedankt voor uw leuk steuntje!
Klik op deze link : https://www.leuksteuntje.be/sympathisanten Noteer in de zoekbalk : Wingerd
Onze schoolgegevens worden zichtbaar en je kan doorklikken om ons te steunen.

