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WIJ en wij 
 

Wij samen in De Wingerd Terhagen. Dat is waar wij elke dag voor gaan, samen met alle kleuters en leerlingen, 
leerkrachten, ouders, buurt en de hele schoolgemeenschap. Deze visie probeerden we deze week om te zetten in 
de WIJ-week die kadert binnen ons pestbeleid en het startsignaal vormt van een heus schoolproject. 
 

Op maandag 25 september 2017 werden alle kleuters van K2, K3 en alle leerlingen van de lagere school 
verwelkomd aan de schoolpoort. Ze kregen een gekleurd matrozenkaartje dat toegang gaf tot hun ‘schip’ onder 
leiding van 3 matrozen uit het 5e en/of 6e leerjaar. Een schip bestaat uit een gemengde groep van kleuters en 
leerlingen. Gedurende de dag ging deze groep creatief aan de slag in 8 verschillende workshops, verspreid over de 
school en gegeven door al onze leerkrachten: een levensgrote boot maken, een vlag ontwerpen, 
vriendschapsbandjes maken, het vormen van een schoollied, een eigen dans creëren en nog zoveel meer. Opzet 
was een band te creëren, verbinden, samen zijn, samen een ‘WIJ’ worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door alle kinderen in schepen/groepen te verdelen, zorgen we voor verbondenheid. Onze oudste leerlingen 
leiden dit als matrozen mee in goede banen en werden in enkele sessies klaargestoomd om op de speelplaats om  
te gaan met conflicten door te luisteren naar anderen, door te vragen en samen te zoeken naar of oplossingen 
aan te reiken. Deze leerlingen worden nog een heel schooljaar lang opgevolgd in de matrozen-samenkomsten 
waar ze zorgen en leerrijke momenten kunnen delen en verder ondergedompeld worden in de wereld van 
conflicten en communicatie. 
 

Het project wordt aangestuurd door Juf Erika, Juf Annelies, juf Ann Bouwen de stuurvrouwen van de schepen en 
meester Maarten als kapitein. Ze bereiden de matrozen-samenkomsten voor en steken op geregelde tijdstippen 
de koppen bij elkaar om opgemerkte signalen, moeilijke situaties en gedrag aan te pakken. Zij staan samen met 
het ganse team voor een mooie uitdaging: van ik, tot jij, naar De Wingerd Terhagen : dàt zijn WIJ! 
 

PS: Houdt u alvast 20/10 vanaf 14.45 uur vrij in uw agenda?  
Elk schip stelt dan tentoon doorheen de hele school en ons schoollied zal in première gaan! Graag tot dan! 
 
 

laat je zien en trek je fluohesje aan 
 

Vanaf 1 oktober dragen we terug het fluohesje van de school. Laat je zien in het verkeer, zorg 
dat je opvalt. Het fluo hesje van de Wingerd Terhagen helpt je daarbij.  
Nieuwe kinderen krijgen een hesje van de school. Een nieuw hesje kan aangekocht worden 
voor 5 euro wanneer het vorige te klein is geworden of zoek is geraakt. 
Enkel een hesje van de school is toegelaten. Wij dragen dit ook op buitenschoolse uitstappen 
en willen als groep herkenbaar zijn. De kleuters krijgen een hesje van de school in bruikleen. 
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 We hebben een Bebat-verzamelton staan aan de trap in de gang van de lagere school waarin oude 
batterijen welkom zijn. Het inzamelen van batterijen levert ons spaarpunten op waarmee we 
schoolmateriaal kunnen aanschaffen. Lege batterijen graag meegegeven in een zakje. Je mag ook de 
Bebat-verzamelzakjes gebruiken die in handelszaken worden aangeboden. 

 De voorbereiding op het Vormsel is teruggebracht op 1 jaar. Rond april kunnen de kinderen van het 
vijfde leerjaar opgeven of ze hun Vormsel willen doen. De voorbereiding start in het zesde leerjaar. Er 
worden ongeveer 10 samenkomsten gepland. 

 Wij werken mee aan een beter milieu en gebruiken daarom een koekendoosje, een boterhamdoos en 
een drinkbus. 

 Kristof Rennen, de papa van Lucas uit K1, zal vanaf dit schooljaar namens de ouders in de schoolraad 
zetelen. Hij vervangt dan Tim Van den Bogaert.  

 Gebruik jij al de Gimme-app op je smartphone? Deze kan je vinden in de verschillende app-stores. 

 Een nieuwe leerlingenraad is verkozen. Deze komt op 3 oktober een eerste keer samen. 
 

 data om te onthouden voor het schooljaar 2017-2018      de volledige kalender op onze Gimme-pagina 

 

04.10.2017 pedagogische studiedag – schoolvrije dag voor de kinderen, opvang kan via BKO 

09.10.2017 facultatieve verlofdag 

10.10.2017 de schoolraad komt de eerste keer samen 

11.10.2017 voetbal 4-4 – In de namiddag aan de sporthal in Reet. Voor jongens en meisjes vanaf het derde 
leerjaar. Inschrijven via de school. Inschrijfbrief werd meegegeven. 

22.10.2017 schoolrestaurant – nieuw concept met een aanbod van smakelijke burgers, frietjes en slaatjes 
Schrijf tijdig in! Ook helpers zijn nog van harte welkom. 

25.10.2017 koffiemoment – een ouderforum maar dan met een tasje koffie bij het begin van de dag.  
Noteer alvast deze datum.  Een uitnodiging met de inhouden volgen. 

13.11.2017 ouderforum – iedereen kan aansluiten 

30.04.2018 facultatieve verlofdag 

18.05.2018 de schoolfotograaf komt langs voor individuele foto’s en klasfoto’s 
 

verslagje samenkomst ouderforum 
 

Op 25 september kwam het ouderforum opnieuw samen. Vanuit de school informeerden we omtrent de huidige 
dakwerken, de plannen voor de nieuwbouw, het middagtoezicht, de organisatie van K0 en K1 in functie van 
beschikbare lestijden. We keken ook even terug naar de eerste schooldag, het eerste oudercontact … 
Er werden al enkele nieuwe data gepland. Deze zijn opgenomen in de kalender. Samen met de ouders hebben we 
de mogelijkheden besproken om het ophalen van de kleuters overzichtelijker te laten gebeuren en het toezicht 
aan de poort te verbeteren. We proberen alvast enkele zaken uit. Aan de ouders vragen we om bij het afhalen 
van de kinderen de betonstrook voor de schoolpoort vrij te houden en met vragen aan de juf te wachten tot de 
kinderen van haar klas zijn doorgegeven aan de ouders. Daarna maakt ze graag tijd om naar je te luisteren. 
Elke Herremans, de mama van Rikke uit L2, wil haar engagement als aanspreekouder verder zetten. Mocht je 
zaken op het ouderforum willen brengen maar kan je er zelf niet geraken, heb je vragen over de werking van het 
ouderforum … dan is Elke een aanspreekpunt.  
 

aanvraag studietoelage 
 

Tot 31 mei 2018 kan u dit schooljaar een schooltoelage aanvragen voor uw kind dat naar school gaat.  
Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te doen : 

 De aanvraag kan u digitaal doen op www.studietoelagen.be 

 Op onze schoolwebsite vindt u het formulier om een papieren aanvraag te doen. Dit document bezorgen 
we u graag wanneer u onderstaand strookje terug bezorgd. 

Mocht u vragen hebben over het aanvragen van de studietoelage aarzel dan niet om even binnen te springen op 
het secretariaat of bij de directie. 
 

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Ik ouder van ………………………………………………………………………….. uit klas ……………….. had graag de papieren versie 

ontvangen om een studietoelage aan te vragen. 

http://www.studietoelagen.be/

