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De twee eerste schoolmaanden zijn voorbij en de herfstvakantie staat voor de deur. Eén vijfde van het schooljaar 
zit er dus al op. In de lagere school krijgen de leerlingen hun eerste rapportje mee naar huis en dat is een 
spannend gegeven. Naast al dat leren stonden er de voorbije periode heel wat activiteiten en uitstappen op het 
programma. In de zoektocht naar twee foto’s om hieronder toe te voegen was er een ruim aanbod aan 
activiteiten waaruit kon worden gekozen. De volgende week doen we het wat rustiger aan en gaan we genieten 
van de vakantie. Veel plezier en een fijne herfstvakantie. 

 

terugblik schoolrestaurant 
 

Op 22 oktober 2017 vond de première plaats van ‘Wingerd Burgerland’. Deze gloednieuwe editie van ons 
schoolrestaurant werd dankzij alle talrijke helpende handen een groot succes. We kregen bijzonder veel positieve 
reacties. We kozen dit jaar voor een innovatief, nieuw concept waarin we de traditionele hamburger een nieuw 
elan gaven. In combinatie met een puntzakje frietjes, een lekker sausje en/of een salade werden onze burgers 
een lekkere maaltijd. 
 

Om onze interne evaluatie nog vollediger te maken, zijn wij ook benieuwd naar uw reacties op onze eerste editie 
van Wingerd Burgerland. Wat vond u zo lekker, vernieuwend, interessant leuk? Wat vond u voor verbetering 
vatbaar? Welke suggesties, opmerkingen of bezorgdheden heeft u?  
Mail uw reactie naar burger@wingerdterhagen.be.  Alvast bedankt! 

 
verkeer aan de schoolpoort 
 

Nu het ’s morgens wat langer donker blijft, is  het nodig om zichtbaar te zijn in het verkeer. Tussen de herfst- en 
krokusvakantie loopt de actie “ Helm Op Fluo Top”. Wij nemen met onze school opnieuw deel aan deze actie. Wie 
’s morgens met een fluohesje naar school komt, krijgt een sticker. Deze stickers kan je op je eigen spaarkaart 
kleven en zo sparen voor verschillende beloningen. Indien je geen hesje meer hebt van de school kan je er 
opnieuw eentje kopen bij je juf voor 5 euro. 
 

Mogen we bij deze ook nog een warme oproep doen om bij het begin en einde van de lesdag niet met de auto in 
de Stille Weg te komen.  Wij opteren om een beetje verder te parkeren en het laatste stukje te voet af te leggen 
zodat fietsers en voetgangers veilig naar school kunnen komen. Aan de mama’s en papa’s vragen we om deze 
vraag en afspraak ook door te geven aan de grootouders die de kinderen soms komen afhalen. 
 

Aan de ouders die ’s morgens met hun kind aan de schoolpoort wachten vragen we om dat niet te doen tussen de 
gele lijn en de schoolpoort. Kinderen die met hun ouders buiten de school wachten en een fiets bij hebben vragen 
we om tijdig naar binnen te komen. Wanneer de bel gaat is het niet haalbaar om dan nog de fiets in het fietsrek 
te plaatsen en voor de tweede bel in de klasrij te geraken.  
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 Op de 4-4 voetbal deden onze voetbalploegen het niet slecht. Gelukkig zat ook het weer helemaal 

mee! Enkele mooie 4e, 5e en 6e plaatsen werden verdeeld op het einde van de dag! Proficiat! 

 Tussen 20 en 24 november vieren wij op school de voorleesweek. Wij zetten een week lang ‘lezen’ 
extra in de kijker. Op 24.11 staat onze voorleesactiviteit gepland. Dit jaar staat deze helemaal in het 
teken van de voorleespapa’s en opa’s. Ben jij een papa of opa? Vergeet u dan niet in te schrijven via 
het bezorgde briefje en kom je favoriete verhaal voorlezen aan onze kinderen. 

 27.9.2017 was onze jaarlijkse afspraak met onze loopschoenen. Tijdens onze veldloop vlogen de 
medailles ons om de oren. Proficiat aan alle winnaars, maar vooral ook aan al die deelnemers. 

 Mis na de vakantie zeker niet alle communicatie omtrent het sparen voor de openluchtklassen. U kan 
na de herfstvakantie starten met sparen voor onze zeeklassen (1e graad),  boerderijklassen (2e graad) 
en bosklassen (3e graad). Sparen mag, maar is geen verplichting!  

 Lege batterijen mogen worden afgegeven in de school. Wij hebben een ton om de batterijen te 
verzamelen waarmee we punten verdienen bij Bebat. 

 

medicatie op school 
 

Wanneer een kind op school medicatie moet nemen die door een arts is voorgeschreven dan kan dat enkel 
wanneer de behandelende arts hiervoor het nodige document invult. Dit document staat op de schoolwebsite. 
Iemand van het schoolteam kan mee toezien op het in nemen van die medicatie of erbij assisteren. 
 

Voor medicatie die vrij te koop is in de apotheek vragen we geen document dat door de arts werd ingevuld. Van 
de ouders verwachten we wel dat ze hierover met de klasjuf communiceren aan de hand van het agenda of een 
briefje. Soms merken we dat kinderen medicatie bij hebben en innemen terwijl we er niet van op de hoogte zijn 
gebracht. Zonder een berichtje van de ouders zal deze medicatie voortaan in beslag worden genomen, zelf al gaat 
het om een eenvoudige keelpastille.  
 

 data om te onthouden                                                      Een volledige kalender staat op www.gimme.eu 

 

06.11.2017 instapdag kleuters – Kleuters die 2,5 jaar werden mogen starten in onze kleuterschool. 

13.11.2017 ouderforum - 20.00 uur, iedereen welkom! 

17.11.2017 leerlingenraad – de leerlingenraad komt samen voor een nieuwe vergadering! 

20.11.2017 medisch onderzoek voor het 5e leerjaar 

21.11.2017 oudercontact lagere school  tussen 15.30 en 20.00 uur  in de klas van uw kind. 
Dit oudercontact gaat over de socio-emotionele ontwikkeling van uw kind. Na de herfstvakantie 
wordt een brief met inschrijfstrook meegegeven. 

22.11.2017 grootouderfeest –  Alle opa’s en oma’s welkom in de turnzaal – Kardinaal Cardijnstraat 
(dorpshuis) Terhagen. 

17.11.2017 veegavond – Onmiddellijk na school vegen we de bladeren op de speelplaats. . Alle helpende 
mama, papa’s, opa’s en oma’s zijn meer dan welkom! Bij regenachtig weer wordt de klus verzet 
naar 24/11. 

28.11.2017 oudercontact kleuterschool  tussen 15.30 en 20.00 uur  in de klas van uw kind. 
Dit oudercontact gaat over de socio-emotionele ontwikkeling van uw kind. Na de herfstvakantie 
wordt een brief met inschrijfstrook meegegeven. 

29.11.2017 koffiemoment zie onderaan 

30.11.2017 medisch onderzoek voor het 3e leerjaar 

07.02.2018 pedagogische studiedag – een vrije dag voor al onze kinderen, een lesdag voor het schoolteam 

30.04.2018 facultatieve verlofdag 

09.05.2018 pedagogische studiedag – een vrije dag voor al onze kinderen, een lesdag voor het schoolteam 

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

 

uitnodiging voor het koffiemoment 
 

Op 29.11.2017 staat ons eerste koffiemoment gepland. Door de drukte omtrent het schoolrestaurant hebben we 
geen uitnodiging gegeven voor een eerder geprikte datum. Maar van uitstel komt deze keer geen afstel. 
Woensdagochtend 29.11 worden dan ook alle mama’s en papa’s uitgenodigd voor een fijn gesprek over onze 
school, vergezeld van een tasje thee of koffie. Na een rondje over vragen, bezorgdheden en suggesties zal het 
deze ochtend vooral gaan over de aanpak van de school omtrent pesten en plagen. Er zal worden ingezoomd op 
de WIJ-week met zijn schepen en matrozen. Inschrijven vooraf is niet nodig! Graag tot dan! 
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