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“Alaaf!” 
 

Wanneer de krokusvakantie start hebben we meestal een leuk feestje achter de rug. De periode na de 
kerstvakantie sluiten we traditiegetrouw af met een spetterend carnavalsfeest. De stoet door het dorp werd  
verplicht geschrapt om een grote volkstoeloop en juichende menigte te voorkomen. Dit jaar was het niet het 
slechte weer maar corona dat de stokken in de wielen van onze praalwagen stak. 
 

Ondanks dat werd er in de verschillende klasbubbels op een veilige manier gek gedaan en gefeest. De kinderen 
kwamen verkleed naar school en in elke klas maakte de leerkracht er met de kinderen een fijne dag van. Ook onze 
horecafaciliteiten werden noodgedwongen aangepast. Het pannenkoekenrestaurant werd omgevormd tot een 
afhaalpannenkoekenbuffet. Even lekker om van te smullen. Bij deze een dikke merci voor onze “koks”. 
 

De voorbije periode hebben we het bijzonder goed gedaan. Geen besmetting van leerkrachten en leerlingen. 
Geen enkele klas werd in quarantaine geplaatst. Onze school is gewoon kunnen open blijven dankzij de 
inspanningen die we met zijn allen elke dag leveren. Dat geeft vertrouwen om er na de krokusvakantie terug 
tegenaan te gaan. Dankjewel aan het Wingerd Terhagen deel van de ploeg van 11 miljoen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 
 

Op 1 maart 2021 start de aanmeldingsperiode voor volgende schooljaar. Dat wil zeggen dat alle nieuwe kinderen 
die in de loop van het schooljaar 2021-2022 in onze school willen starten, aangemeld moeten worden. Voor de 
startkleuterklas zijn dat de kinderen van het geboortejaar 2019.  
 
Alle scholen van de gemeente Rumst werken samen met éénzelfde digitale systeem om kampeertoestanden aan 
de schoolpoort, vooraf aan de inschrijving te voorkomen. Onze school heeft een capaciteit van 24 kinderen per 
klas en leeftijdsgroep. Kinderen die al een broer of zus op school hebben genieten van een voorrangsregel als ze 
worden aanmeld. Niet aanmelden wil dus zeggen dat je als ouder je voorrang kan kwijt geraken.  
 
Dit tijdspad werd afgesproken: 
 

- van 1/3 tot en met 26/3 : digitaal aanmelden van de kinderen via www.naarschoolinrumst.be 
- van 19/4 tot en met 30/4 : toekennen van de tickets nodig voor inschrijven in de school 
- van 3/5 tot en met 26/5 : inschrijven in de school met ticket – communicatie volgt over de wijze waarop 
- vanaf 31/5 : start van de vrije inschrijvingen voor de plaatsen die nog beschikbaar zijn 
 

http://www.naarschoolinrumst.be/


Alle info kan je terug vinden op onze schoolwebsite. Onze school en de gemeente communiceren hierover via alle 
mogelijke kanalen. Mocht je vragen hebben of nood hebben aan ondersteuning bij het aanmelden, aarzel dan 
niet om onze school te contacteren. Wij helpen je graag verder. 
 
Voor de kinderen die momenteel naar onze school gaan of die zijn ingeschreven moet er niets gebeuren. Voor 
hen is de plaats in de volgende klas gereserveerd. 
 
 

afval op school 
 

Vanaf 1 maart staat onze school, net als elk gezin in Rumst voor de uitdaging om beter en uitgebreider te 
recycleren om zo de hoeveelheid aan restafval te verkleinen. Een ecologische uitdaging maar ook de  kost 
verbonden aan dit dyftar-systeem willen we zo laag mogelijk houden.  
 

In onze school gebruiken we al heel goed drinkbussen, boterhamdozen en 
koeken/fruitdoosjes waardoor er sowieso al niet zoveel afval met de 
leerlingen mee naar school komt. Wat er toch nog meekomt als afval gaat 
vanaf 1 maart terug mee naar huis. Het lege yoghurtpotje, de schil van de 
banaan, de rode pel van de babybel … Het kan niet meer in onze vuilbak.  
 

Twee keer per week hebben we op school een fruitjesdag, maar de 
hoeveelheid aan appels waarvan amper is gegeten en die we in onze 
groenbak vinden is niet OK. Daarom vragen we om elke keer gebruik te 
maken van een fruitdoosje. Het fruitafval gaat daarin terug mee naar huis 
zodat je als ouder ziet of het meegegeven fruit effectief werd opgegeten.  
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 Op 15 maart gaat de stickerverkoop van het Rode Kruis van start. Wie dat wil kan ook dit jaar 
vrijblijvend het Rode Kruis steunen door een sticker te kopen. De opbrengt van deze verkoop gaat 
volledig naar de lokale afdeling van het Rode Kruis die na een slechte verkoop vorig jaar nog meer 
rekent op jullie steun.  

 In winterse omstandigheden ligt de Stille Weg er gevaarlijk bij. Omdat het een toegangsweg is tot de 
school dringen we er elk jaar bij de gemeente op aan om hier toch te strooien. Het is onbegrijpelijk 
dat deze weg nog steeds staat genoteerd als laagste prioriteit bij sneeuwbestrijding. Eerder deze 
week is de gemeente komen strooien in één deel van de Stille Weg maar niet tot aan de schoolpoort. 
Dikke Merci aan Ronny om bij de gemeente mee de druk op de ketel te houden en te zorgen voor de 
veiligheid van onze kinderen en ouders. 

 Ben jij al eens gaan kijken op de blog-pagina van de klas van je kind. Op de klaspagina op de 
schoolwebsite kan je de link daar naar toe vinden. 

 Aanvankelijk hadden we aangekondigd om Lekkerland 2021 op te starten na de kerstvakantie. We 
verschuiven deze verkoopactie naar de periode na de paasvakantie. Het worden dan lentefrisse 
paaswafels. 

 Na de paasvakantie zal de gemeente de buitenschoolse kinderopvang organiseren op de locatie aan 
de sporthal. Die krijgt daar een vaste stek. Vanuit de gemeente zal de communicatie gebeuren naar 
de betrokken ouders. 

 
 

data om te onthouden voor het schooljaar 2020-2021           
 

13.02.2021 start van de krokusvakantie – Geniet van een week ontspanning! We zien je graag terug op 
maandag 22 februari. Wie alsnog naar het buitenland zou trekken vragen we om de regelgeving 
omtrent reizen en quarantaine bij terugkeer strikt na te leven. 

19.03.2019 facultatieve verlofdag – Geen schooldag. Opvang kan eventueel via de BKO. 
 

Een uitgebreide en volledige kalender kan je vinden op onze schoolwebsite : www.wingerdterhagen.be  
 
Je kan ons ook volgen op facebook. 
 

http://www.wingerdterhagen.be/

