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“Koffie met een wolkje melk graag!” 
 

Woensdag 29 november 2017 stond onze schoolpoort wederom wijd open en heel wat mama’s en papa’s 
stroomden onze heerlijke geurende leraarskamer binnen, allen met een open en nieuwsgierige blik op samen 
school maken. Het koffiemoment wordt georganiseerd na het ontstaan van het ouderforum. Tijdens deze 
avondvergaderingen kunnen niet alle mama’s en papa’s aanwezig zijn. Zo proberen we via deze 
ochtendmomenten nog meer ouders te bereiken. En dat het een succes werd.  
 

Meer dan vijftien ouders wisselden ideeën uit over het verkeer in de Stille Weg, het succes van het 
grootouderfeest en het eerste Wingerd Burgerland, het drankje op school en het naar buitenkomen van de 
kinderen na schooltijd. Na een kennismakingsrondje werd er gestrooid met complimenten aan de school en 
gesuggereerd over waar het beter kan. Afsluiten deden we met het centrale thema van dit moment: het WIJ- 
project. Meester Maarten stelde kort dit project voor in het teken van grote Pestactieplan van de school. Hij 
beloofde later nog dit schooljaar een infoavond waarin het aspect pesten en omgaan met kinderen met moeilijk 
gedrag uitgebreid aan bod zou komen. 
Samen school maken vertrekt voor ons bij een goede samenwerking met de ouders van alle kinderen. Op 15 
januari 2018 staat om 20.00 uur het volgende Ouderforum gepland. Woensdag 24 januari 2018 plannen we om 
8.35 uur het tweede koffiemoment.  Heb jij ook zin om eens te komen luisteren of zit je met een bepaald ei dat je 
nog niet kwijt kon? Graag tot dan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
een fantastisch schlagerfestival 
 

Op woensdag 22 november werden de grootouders uitgenodigd voor een spetterend schlagerfestival. In de keuze 
van de artiesten kozen we voor het beste van het beste. Geen Sam Goris of Bart Kaël op het podium maar wel de 
sterren uit onze kleuterschool. Samen met hun juf maakten ze er een onvergetelijk feestje van. De sfeer was 
geweldig en uit de vele fijne reacties die we mochten ontvangen, besluiten we dat de opa’s en oma’s hebben 
genoten van het optreden van hun kleinkind. Een dikke merci voor de helpende mama’s en papa Bart voor de 
muziek en het mooi verlichte podium.  
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 Het schoolbestuur heeft de termijn waarbinnen de schoolrekeningen dienen betaald te worden 
ingekort tot 14 dagen. Gelieve tijdig te betalen. Onbetaalde rekeningen worden automatisch mee 
opgenomen op de volgende rekening.  

 Ook Sinterklaas en Zwarte Piet brachten een bezoek aan onze school. Naast snoepgoed had hij ook 
speelgoed mee. Voor de kinderen van de lagere school is dat speelgoed voor op de speelplaats. Aan 
de juffen vroeg de Sint om er voor te zorgen dat dit op een fijne manier kan gebeuren. 

 Onze kanalen op Gimme worden binnenkort privékanalen. De toegang tot die kanalen kan je 
aanvragen. De huidige volgers worden “gescreend” op basis van de gegevens die we hebben zullen 
we onbekende of niet geïdentificeerde volgers verwijderen. 



 
Kom jij ook op donderdag 21 december? 
 

Wij nodigen jullie graag uit op onze winterhappening. Ook familie en vrienden zijn van harte welkom. 
De schoolpoort gaat open om 17.30 uur en het kleuterkoor geeft om 17.45 uur het startschot. 
 

 verhalentocht tussen 18.00 – 18.50 uur 
De eerste groep start om 18.00 uur. Elke 5 à 10 minuten vertrekt een 
volgende groep. Tijdens een kleine wandeling word je onderweg 
getrakteerd op verschillende sfeerverhalen. Breng voor onderweg wat 
lichtjes mee. Bij slecht weer gaan de vertellingen in de school door. 

 

 doorlopend hapjes en drankjes : popcorn, pannenkoeken, soep met brood, 
hotdogs, jenever, glühwein, warme chocomelk, fruitsap, water 

 

 19.45 uur : de Wingerd Zingt 
Elke klas van de lagere school brengt een Kerst getint lied.  Tot slot zingen we het Wingerdlied. 

 

Enkele ouders gaven zich op als helper. Mocht je nog willen helpen dan graag een seintje via de klasjuf. 
 

 

 

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

 

21.12.2017 Winterhappening – zie programma hierboven 

22.12.2017 De kinderen van de lagere school krijgen hun tweede rapport 

22.12.2017 start kerstvakantie t.e.m. 7 januari 

08.01.2018 instapmoment K0 – kleuters die 2,5 jaar werden mogen starten in de instapkleuterklas 

15.01.2018 het ouderforum komt om 20.00 uur samen in de school 

16.01.2018 toneel voor de kleuterschool 

23.01.2018 schaatsen voor de lagere school 

25.01.2018 infoavond rond studiekeuze 

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

09.02.2018 Wij vieren carnaval.  
Misschien kan ons thema “samen sleutelen aan geluk” je inspireren voor je verkleedoutfit . 

17.03.2018 de Wingerd quiz’t – info volgt  

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 

 
kriebelteam gezocht 
 

Wij zoeken een kriebelteam dat de kriebeldiertjes op de hoofdjes van onze kinderen tijdig 
helpt opsporen. Specifiek zijn wij op zoek naar mama’s, oma’s, papa’s, opa’s … om op 
enkele woensdagochtenden doorheen het schooljaar een kriebelcontrole uit te voeren.  
Met het kriebelteam plannen we begin januari onze eerste schoolcontrole en prikken we 
data voor de volgende controles. 
 

Voel jij het al kriebelen? En wil je ons helpen?  Geef dan zo spoedig mogelijk het onderstaande strookje mee in de 
postmap van uw kind!  Alvast bedankt voor je hulp! 
 

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Ik, ………………………………………………………………………... ,  ouder van ……………………………………………….   klas …………. 

stel mij kandidaat voor het Wingerd Kriebelteam en kan mij vrijmaken op enkele woensdagochtenden doorheen 

het schooljaar.  

 

http://www.gimme.eu/

