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wafels + truffels = dubbele fun 
 

We kunnen terugblikken op een zeer geslaagde eerste versie van Lekkerland. De vooropgestelde 900 verkochte 
dozen, werd ruim overschreden. Ondertussen zijn het podium en de zandbak onderweg naar onze school. Na de 
paasvakantie wordt al dat lekkers geleverd en staan we voor een volgende grote uitdaging, namelijk het verdelen 
van al die dozen. Deze week kreeg uw kind zijn afhaalbon mee naar huis. Daarop staat de partij die kan worden 
afgehaald op de voorgestelde momenten. Bij het afhalen krijgen jullie ook de bestelbriefjes terug mee naar huis. 
Wij willen iedereen nog eens van harte bedanken voor zijn inzet. Na de paasvakantie wordt heel Terhagen en 
omstreken Lekkerland en is het dubbele fun op onze speelplaats. 
 

Fun was het alleszins ook op de zeeklassen van het eerste en tweede leerjaar. Dit jaar gingen de kinderen iets 
vroeger in het jaar op zeeklassen dan de jaren voordien. Het warme zomerzonnetje was wel niet van de partij 
maar ondanks dat hadden de kinderen veel plezier op het strand. Vele ouders hebben de avonturen van onze 
eerste graad gevolgd via Gimme. 
 

we dromen … 
 

Op het einde van het schooljaar kijken we terug op twee jaar ouderforum en de recente koffiemomenten. Tijdens 
deze bijeenkomsten hebben we vanuit de school de aanwezige ouders geïnformeerd over onze werking. Hier en 
daar kregen we feedback waarmee we onze schoolwerking hebben geoptimaliseerd.  
 

Als schoolteam hebben we de voorbije jaren met de hulp van verschillende ouders de activiteiten, die hun 
ontstaan kenden onder de vorige ouderraden, nog een plaats gegeven in onze schoolwerking. Het 
schoolrestaurant, de winterhappening en de quiz zijn daarvan voorbeelden. Met de opbrengsten van deze 
activiteiten werden een aantal zaken gesponsord waardoor de schoolrekeningen werden verlaagd voor de 
ouders. Wij merken dat we steeds minder helpende ouderhanden vinden om al deze activiteiten met het 
schoolteam te blijven dragen. 
 

Daarom doen we een warme oproep naar een sterkere ouderparticipatie. In de huidige situatie kunnen we al 
deze activiteiten niet meer blijven trekken met alleen het schoolteam en zullen we keuzes moeten maken in de 
activiteiten die we kunnen behouden. We dromen daarom van een kerngroep van ouders die samen met het 
schoolteam bij activiteiten meer het initiatief wil opnemen om er samen een geslaagde activiteit van te maken. In 
overleg kunnen de taken vooraf verdeeld worden. 
 

fluohesjes en fietsen 
 

De lente is weer in het land. Dat wil zeggen dat wij onze fiets weer boven toveren en gaan oefenen! De volgende 
fietsweken staan op de kalender van 28 mei tot 8 juni gepland. Elke klas krijgt tegen deze datum nog een briefje 
met de exacte dag mee. Maar zo kan iedereen al zorgen voor een fiets die helemaal in orde is en kunnen we 
stiekem thuis al oefenen! Tijdens die dagen staat ook een fietstoets gepland. 
Verder mogen we na de paasvakantie onze fluo aan de kapstok laten hangen. Bij de kleuters worden de vestjes 
opgehaald en bewaard in de klas. Voor de kinderen van de lagere school blijven de vestjes aan de kapstok van de 
klas hangen, zodat we deze bij schooluitstappen nog kunnen dragen. Vanaf oktober dragen we ons vestje dan 
opnieuw. Bedankt voor de grote inzet om steeds jullie vestje te dragen! 
  

Na de paasvakantie gaan we met de kleuters terug onze fietsvaardigheden oefenen op de 
speelplaats.  
Op maandag fietsen de kleuters van Juf Roosje  K0 en die van Juf Elke K3.  
Op dinsdag fietsen de kleuters van Juf Nathalie K1. 
En op woensdag die van Juf Erika K2. 
Gelieve elke week de fiets, loopfiets of step en helm van je kleuter mee te geven.  
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 GEZOCHT : wolresten voor het haakklasje  
Juf Roosje en juf Sophie willen even informeren of jullie thuis nog restjes wol hebben liggen die niet 
worden gebruikt.  Zij kunnen de wol gebruiken in hun haakklasje zodat ze met de kinderen verder 
kunnen werken aan leuke haakwerkjes. Wolrestjes mogen aan de klasjuf worden afgegeven. 

 De kleuterjuffen vragen om bij het ophalen van de kleuters voldoende afstand te houden ten opzichte 
van de schoolpoort. Laat de betonstrook voor de schoolpoort vrij zodat het overzicht bij het naar 
buiten gaan behouden kan blijven. Mocht je tegen het einde van de lesdag al aan de school wachten 
dan vragen we om dat uit het zicht van de schoolpoort te doen. Dat om te voorkomen dat kleuters 
tijdens hun speeltijd aan de poort hangen. 

 Maandag 5 maart gingen al onze kleuters naar het kleuterparadijs in de sporthal van Terhagen. Daar 
stonden verschillende springkastelen, klimtoestellen en fietsjes op hen te wachten. Eerst vertrokken 
onze jongste kleuters zodat zij veilig konden spelen en nadien de oudste kleuters.  

 Kleuters die geboren zijn in 2016 kunnen reeds worden ingeschreven voor het schooljaar 2018-2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 data om te onthouden voor het schooljaar 2017-2018          Op www.gimme.eu staat de volledige kalender. 

 

16.04.2018 instapdag K0 – vandaag starten 5 kleuters in het klasje van juf Roosje 

18.04.2018 boerderijklassen – de kinderen van het derde en vierde leerjaar trekken drie dagen naar de 
vierhoekhoeve van boer Etiënne 

30.04.2018 facultatieve verlofdag – geen school 
Opvang mogelijk via de buitenschoolse kinderopvang. 

09.05.2018 pedagogische studiedag – geen school 
Opvang mogelijk via de buitenschoolse kinderopvang. 

10.05.2018 hemelvaartvakantie van 10/05 t.e.m. 13/05 

16.05.2018 koffiemoment – 08.45 uur in de refter van de school 
Alle ouders die samen met ons school willen maken zijn van harte welkom bij een kopje koffie of 
thee voor een boeiende babbel. 

18.05.2018 schoolfotograaf – Vandaag komt de schoolfotograaf langs voor het maken van individuele foto’s 
en klasfoto’s. Haartjes kammen en grote glimlach meebrengen. 

26.05.2018 school-FEEST – Een geweldige dag in onze school – meer info volgt later 

18.04.2018 bosklassen – de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar trekken voor een week naar Sart. 

 

Gezocht : Goede Daden! 
 

Op vrijdag 27 april 2018 zetten onze schepen zich in om onze wereld toch alvast een klein beetje 
beter te maken. Elk schip is namelijk op zoek naar een goede, maar veilige, daad voor kinderen 
tussen 4 en 11 jaar op onze Goededadendag: een tuintje zomerklaar maken, auto’s wassen, een 
plaats afvalvrij maken, ondersteuning in het huishouden, schuurtjes of garages opruimen … en 
dat tussen 13.30 uur en 15.00 uur. Tegenover de goede daad van onze matrozen zet u zelf een 
‘beloning’ naar keuze en dat in samenspraak met de kapitein (meester Maarten) en 
stuurvrouwen (juf Erika, Juf Ann B. en juf Annelies).  

 

Heeft u zo’n goede daad voor onze matrozen? Mail ons dan via school@wingerdterhagen.be  OF schrijf een 
briefje of een boodschap in het agenda aan de klasjuf met daarin omschrijving van de goede daad, plaats van het 
gebeuren, acties te ondernemen en de ‘beloning’ die u hier tegenover zou willen plaatsen.  
 
Meer vragen? Spring gerust binnen op school of mail via bovenstaand mailadres. Alvast bedankt om de wereld 
mee een klein beetje beter te maken. 
Scheepsgroetjes, van het schoolteam 

http://www.gimme.eu/
mailto:school@wingerdterhagen.be

