
 

  het Wingerdblad                          december 2018 

 
 
Ssst … Luister je mee? 
 

Van 17 tot en met 23 november was het voorleesweek. In onze klassen konden de leerlingen tijdens die week 
geregeld genieten van een heerlijk verhaal. Ook onze matrozen lieten zien hoe goed zij konden voorlezen. Van 
verhalen over voetbal tot vriendjes en zelfs de gekste avonturen kwamen aan bod. Al onze vrienden maakten het 
stil en genoten met volle tuigen van een spannend of leuk verhaal. De kleinste kleutertjes kregen bezoek van een 
echte schrijfster. Myriam vertelde een fantastisch verhaal voor aan onze kleinste kapoenen. Lezen is leuk. 
Hopelijk hebben jullie thuis ook veel gelezen … Misschien een tip voor de lange kerstvakantie die er aan komt.  

 

Hohoho … Winterhappening 
 

De dagen worden korter en de kerstperiode komt dichterbij. Heel koud is het nog niet, maar toch nodigen we 
jullie heel graag uit op onze Winterhappening.  Deze gaat door op vrijdag 14 december. Tussen 18.00 en 21.00 
uur is er in onze school van alles te beleven. 
 

Starten doen we met een “ho-ho-ho kerstparade”. We dagen iedereen uit om zo kerst-origineel mogelijk verkleed 
te komen. Loop je mee over het podium in onze echte “Ho-ho-ho kerstparade”, dan maak je kans op een leuk 
prijsje. Ook mama’s en papa’s mogen zich laten gaan en deelnemen. Het moet meer zijn dan enkel een kerstmuts. 
Een twinkelende ster, een verlichte kerstkalkoen, een kokette kerstvrouw, een wijze koning met geschenkjes … 
Verras ons met jullie creativiteit! 
 

Met Kerstmis in aantocht zingen de kleuters als eerste enkele kerstliederen. Later op de avond is het de beurt aan 
de kinderen van de lagere school. Elke klas brengt een lied. Meezingen is toegestaan zolang het bijdraagt tot een 
gezellig-winters-warm-samen zijn. 
 

Voor onze kids hebben we dit jaar ook een knutselworkshop 
voorzien. Mama en/of papa mogen mee komen assisteren bij 
het maken van een kerstlampje. Naargelang de leeftijd is de 
uitdaging groter. Op drie plaatsen in onze school kan je gaan 
luisteren naar een sfeervol verhaal.  
 
Verder kan je genieten van een hapje en een drankje. Kom 
zeker eens langs. Is het niet voor een verhaal dan misschien 
wel voor een jeneverke of een warme chocomelk. Het  
programma van onze Winterhappening kan je terug vinden op 
onze mooie affiches, op de schoolwebsite of krijg je per mail.  
Hohoho … we zien je graag komen! 



het ouderforum en koffiemoment 
 

Op dinsdag 4 en woensdag 5 december zaten we met heel wat ouders samen. Tijdens het ouderforum en het 
koffiemoment blikten we terug op de grote kriebelcontrole en de recente oudercontacten. Met de feedback die 
we kregen gaan we aan de slag. Ook de verschillende werkgroepen gaven toelichting bij de planning en stand van 
zaken. Een kort samenvatting plaatsen we op de schoolwebsite bij wie is wie > oudervereniging  
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 1 op de 5 kinderen loopt in de buitenbaan! Tijdens deze advent periode proberen wij samen met de 
kinderen stil te staan bij het feit dat niet iedereen het even gemakkelijk heeft. Daarom organiseren 
wij op 13 december een “soep op de stoep-actie” voor onze leerlingen. Over de middag kunnen ze 
voor 2 euro een beker solidariteitssoep kopen. Op die manier kunnen wij centjes inzamelen voor het 
goede doel om ervoor te zorgen dat er minder kinderen in de buitenbaan lopen. 

 Wist je dat … we allemaal brave kindjes hebben op school? De Sint en Zwarte Piet zijn op bezoek 
geweest en hadden heel wat lekkers en heel wat speelgoed bij. Nu hebben ook de kleuters een echte 
speelkist met speelgoed en wordt ook ons winkeltje aangevuld. Fijne speeltijd allemaal! 

 De Wingerd quiz’t is aan een volgende editie toe. De quiz gaat door op 16 februari 2019 in het 
dorpshuis in Terhagen. We starten om 20.00 uur. Er worden maximum 26 ploegen toegelaten. 
Inschrijven kan bij Hugo op quiz@wingerdterhagen.be  Op de schoolwebsite kan je de affiche met de 
nodige informatie terug vinden. 

 Liggen er bij jou thuis ook nog (kinder)kledij, speelgoed en kinderspullen die een tweede kans 
verdienen? Waarom zou je ze niet te koop aanbieden? Wij voorzien daarvoor alsvast de kans op onze 
tweedeKansbeurs op 31 maart 2019. Meer informatie volgt en verschijnt op de schoolwebsite. 

 De voorbije dagen hebben heel wat kinderen over de middag hun talent getoond op het kleine 
podium. De andere leerlingen hebben genoten van de optredens. 

 Ondertussen telt onze school 9 schaakmeesters die de kinderen van het vierde tot en met het zesde 
leerjaar gaan leren schaken. Na de kerstvakantie start een schaaktornooi  voor de kinderen van het 
vierde tot en met het zesde leerjaar. De kinderen van het eerste tot en met het derde leerjaar krijgen 
nadien de kans om elkaar te bekampen in een 4 op een rij wedstrijd. Laat de spelen beginnen! Veel 
succes aan onze deelnemers. 

 

wij zoeken : een gespreksgroep van 8 ouders 
 

In de week na de kerstvakantie krijgen we in onze school bezoek van twee inspecteurs. Die komen kijken hoe we 
als school werken, wat de kinderen leren, hoe we onze school organiseren … 
 

Ondertussen hebben we drie kinderen aangeduid die op vraag van de inspecteurs een rondleiding geven in onze 
school. Doorheen de week brengen de inspecteurs bezoeken in de klassen en gaan ze in gesprek met de 
directeur, het beleidsteam en de leerkrachten. Ook vragen ze een gesprek met 8 kinderen uit het vierde tot en 
met het zesde leerjaar. De acht kinderen die we daarvoor selecteerden zien deze opdracht heel erg zitten maar 
vinden het toch een beetje spannend. 
 

Uiteindelijk wil het inspectieteam ook in gesprek gaan met ouders.  
Dat gesprek gaat door op vrijdag 11 januari van 14.15 tot 15.05 uur. Wij hebben de vraag gekregen een 
representatieve groep samen te stellen.  Daarom zijn we op zoek naar ouders die in een gesprek met de inspectie 
feedback willen geven over onze school. Je kan je per mail kandidaat stellen bij de directeur en dat graag voor 14 
december. Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om Peter te contacteren.  
 

data om te onthouden voor het schooljaar 2018-2019           
 

14.12.2018 Winterhappening van 18.00 – 21.00 uur  Reserveer alvast deze datum voor een gezellige avond. 

22.12.2018 kerstvakantie van 22/12 t.e.m. 6/1 

06.02.2019 pedagogische studiedag – vrijde dag voor de kinderen 

08.02.2019 facultatieve verlofdag - de school is gesloten 

16.02.2019 de Wingerd quiz’t  - start om 20.00 uur in het Dorpshuis in Terhagen 

31.03.2019 tweedeKansbeurs van 10.00 tot 16.00 uur in het dorpshuis in Terhagen 

18.05.2019 school-FEEST – Een feestelijke dag in onze school 
 

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