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wat een jaar 
 

Het voorbije schooljaar was er eentje met heel wat uitdagingen en hindernissen, een speciaal jaar dat we graag 
snel klasseren. De wisselende regeltjes maakten het niet altijd even gemakkelijk en duidelijk. Maar met z’n allen 
hebben we enorm ons best gedaan om het virus buiten de schoolmuren te houden.  
 

Graag wil ik nog even een dikke pluim geven aan de jongens en meisjes van het vijfde en zesde leerjaar omdat ze 
in de laatste schoolmaanden heel zorgzaam hun mondmasker droegen. Ook bij het warme weer was dat niet 
altijd even evident. Dank aan alle kinderen voor het plichtbewust ontsmetten van de handjes aan de schoolpoort 
en een dikke merci aan alle ouders voor het dragen van een mondmasker in de Stille Weg. 
 

Heel wat leeruitstappen werden geschrapt, geen schaatsbeurt, geen toneel, geen schoolreis, geen activiteiten 
met onze schepen. Gelukkig konden we nog enkele keren gaan zwemmen en dat was dan een feest op zich. Ons 
schoolfeest in klasbubbels was de topper! Elke klas bracht een optreden op het podium en de filmpjes werden 
gedeeld met de ouders. De kinderen beleefden een fantastische dag en genoten van de spelletjes en het ijsje. De 
leerkrachten op hun beurt genoten van de enthousiaste en blije kinderen. Achter hun mondmasker straalde een 
brede glimlach. 
 

De poort naar de vrijheid zwaait verder open en die van onze school gaat weldra enkele weken dicht.  
Voorlopig hebben we nog geen richtlijnen voor de start van het nieuwe schooljaar. We starten alvast op 
woensdag 1 september.  We houden jullie via mail op de hoogte. Het team van de Wingerd Terhagen gaat even 
de rust opzoeken en genieten van een  welverdiende vakantie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contactmoment einde schooljaar 
 

Voor een tweede keer op rij kunnen we op het einde van het schooljaar geen contactmoment organiseren. In 
normale omstandigheden kwamen de ouders het schoolrapport van hun kind afhalen. In de kleuterschool hadden 
ouders de kans om even te polsen naar de leervorderingen en ontwikkeling van hun kapoen. Door de 
coronamaatregelen die nog gelden voor scholen kunnen we dit niet laten doorgaan. 
Ouders van kinderen in de lagere school die na het bekijken van het rapport nog vragen hebben kunnen op 
woensdag of op donderdag 1 juli nog contact opnemen met de klasjuf. Het schoolrapport zou een duidelijk beeld 
moeten geven. Ouders van kinderen in de kleuterklas kunnen eveneens de klasjuf contacteren voor een kort 
gesprek over hun kapoen. 
 
 



wij zoeken … 
 

In onze school zijn er verschillende mensen als vrijwilliger werkzaam. Zij worden daarvoor betaald met een 
vrijwilligersvergoeding. Mocht je hiervoor interesse hebben of je willen engageren, dan kan je voor meer info 
terecht bij meester Peter. De dagen worden in overleg bepaald. Om onze ploeg te versterken zoeken we volgende 
kandidaten: 
- middagtoezicht : gedurende 1 uur over de middag de speelplaatsbewaking mee verzorgen 
- poetshulp : zelfstandig, nauwkeurig en netjes kunnen werken volgens een vastgelegd schema 
- klusjes : handig zijn en zelfstandig klusjes uitvoeren 
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 Tijdens de zomervakantie drukken we een nieuwe stapel helpende handen cheques die we in 
september gaan uitdelen. Hopelijk kunnen we terug beroep doen op jullie helpende handen en vele 
talenten. 

 Bij de aankoop van materiaal voor het nieuwe schooljaar willen we vragen er mee op te letten dat 
kinderen  dit materiaal zelfstandig kunnen gebruiken. Dat kinderen zelfstandig hun boterhamendoos 
en drinkbus open krijgen. 

 Tijdens de zomervakantie is er voor nieuwe leerlingen de kans om in te schrijven in onze school. De 
dagen en uren staan vermeld op onze schoolwebsite. 

 Volgend schooljaar gaat de lagere school op openluchtklassen : zeeklassen voor de eerste graad van 
27 t.e.m. 29 april, boerderijklassen voor de tweede graad van 24 t.e.m. 26 november, bosklassen voor 
de derde graad van 9 t.e.m. 13 mei. 

 Tijdens de zomervakantie worden in de gang beneden verfraaiingswerken uitgevoerd.  
 
 

personeelsformatie 2021-2022 
 

kleuterschool lagere school 
K1 (startkleuterklas) : juf Nathalie 
K2 : juf Roosje   
K3 : juf Elke      
ondersteuning KS : juf An en juf ? (opdracht 12/24) 
bewegingsopvoeding : juf An 
kinderverzorging : juf Linda 
 

L1 : juf Nathalie 
L2 : juf Tinne 
L3 : juf Annelies 
L4 : juf Ann 
L5 : juf Sophie 
L6 : juf Yanthe 
bewegingsopvoeding : juf Ilse 
zorgleerkracht : juf Laura 

school       
ICT-coördinatie : ? 
administratie : ? juf Sanne 
zorgcoördinatie : juf Erika 

 
beleidsondersteuning : juf Erika 
preventie : juf An 
directie : meester Peter 

 

Zoals je merkt staan er in bovenstaand overzicht nog een aantal vraagtekens. Juf Veerle gaat als ICT-coördinator 
werken voor een andere scholengroep.  
 

data om te onthouden voor het schooljaar 2021-2022 

 

30.08.2021 openklasdag tussen 17.00-19.00 uur 
We zetten de klasdeuren open. Kom kennis maken met de nieuwe klasleerkracht en klas. 

01.09.2021 start van het schooljaar  
We verwelkomen jullie graag vanaf 8.20 uur. Hoe de start zal verlopen hangt af van de 
maatregelen op dat moment. Per mail houden we je op de hoogte. 

15.09.2021 pedagogische studiedag – Geen school voor de kinderen. 

22.10.2021 de schoolfotograaf komt langs 
Haartjes kammen en “smile”   Er is ook de kans om een mooie familiefoto te laten maken. 

12.11.2021 facultatieve verlofdag – De school is een dag gesloten. We maken de brug met 11 november. 

31.01.2022 facultatieve verlofdag – De school is een dag gesloten. 
 

Op onze schoolwebsite  www.wingerdterhagen.be  komt een uitgebreide kalender. 
Ben jij al één van onze vrienden op facebook? 

http://www.wingerdterhagen.be/

