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straks is het vakantie 
 

Het laatste trimester zit er nagenoeg op, de Grote Vakantie komt er aan. Het lijkt een spannende scene uit een 
boek, maar eentje waar we naar uitkijken en van gaan genieten. De laatste maanden waren weer heel boeiend. 
De kleuters gingen op reis naar het Struisvogelnest en hadden een superleuke dag bij de dieren en in de speeltuin. 
De tweede graad trok ook naar de dieren maar dan naar de beestjes op de boerderij van boer Etienne in 
Gijzenzele. De jongens en meisjes van het vijfde en zesde leerjaar beleefden een vermoeiende en leerrijke week 
in de bossen rond Spa. Hopelijk hebben jullie al deze avonturen mee gevolgd op Gimme. 
 

Tijdens het schoolfeest hadden we heel veel vrienden op bezoek en was het behoorlijk warm. De zon trotseren 
gedurende het optreden was al een uitdaging op zich. In het optreden van de kinderen bracht elke klas zijn 

uitdaging tot een goed einde en kreeg van het publiek een dikke . 
 

Vooraf aan de eerste wedstrijd van de Rode Duivels werd ook de Wingerd Terhagen een beetje “rodeduivelgek” 
Nagenoeg de hele school kleurde rood, zwart en geel. Misschien moeten we onze duimen maar even in de lucht 
blijven houden zodat onze nationale voetbalploeg straks wereldkampioen wordt. 
 

Dikke duim ook voor onze leerlingen van het zesde leerjaar. Op hun afscheidsfeestje bracht elke leerling een 
persoonlijke getuigenis van zijn of haar tijd op de Wingerd Terhagen. Bij sommigen waren dat negen fijne jaren, 
bij andere was dat een korte en intense periode. De getuigenissen waren mooi, krachtig en oprecht. Met heel 
veel waardering voor de klasgenoten en het schoolteam. Wij onthouden dat we deze jongens en meisjes een 
mooie tijd hebben gegeven op onze school. Soms was de uitdaging om hen te begeleiden iets groter, maar na 
regen komt zonneschijn. In een stralende zon wuiven we straks 17 zesdeklassers uit. Wij wensen hen veel succes 
in de secundaire school en danken de ouders voor hun vertrouwen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
het ouderforum … 
 

In de laatste periode zijn we met de ouders nog twee keer samen gekomen; op een koffiemoment en een 
ouderforum. Deze samenwerking zetten we volgend jaar verder maar dan plannen we de samenkomsten dichter 
bij elkaar. Wat we de ene week op het ouderforum bespreken komt de week nadien ook op het koffiemoment.  
We vinden het belangrijk om samen met de ouders school te maken. Daarbij willen we de ouders ook kansen 
geven en hen indien nodig ondersteunen bij het nemen van initiatieven ten voordele van de kinderen en de 
school. Als school hebben we beslist om geen schoolrestaurant en de quiz te organiseren. Voor de quiz zullen 
enkele ouders de koppen bij elkaar steken en het initiatief nemen om deze activiteit verder te zetten. Vanuit de 
school stelden we de vraag of er voor een tweedehandsmarktje interesse was. Na de vakantie worden beide 
initiatieven opgenomen. Wie wil aansluiten om dit mee te organiseren is van harte welkom. 
Doordat we twee activiteiten schrappen zal ook de sponsoring voor een gratis toneel in de kleuterschool en het 
schaatsen in de lagere school wegvallen. Met wat we vragen aan de ouders voor toneel en uitstappen merken we 



dat we ruim onder het bedrag van de maximumfactuur blijven. In de lagere school ligt die op 85 euro en in de KS 
op 45 euro. We willen niet minder maar juist meer uitstappen doen. Wij zoeken naar mogelijkheden om met de 
kinderen op uitstap te gaan en daarbij toch de maximumfactuur te bewaken. 
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 Onze leerlingenraad vindt het eten van fruit en groentjes belangrijk en stemde om een tweede 
fruitdag te plannen op school. Vanaf volgend schooljaar is ook vrijdag een fruitjesdag.  

 Wist je dat de kleuters uit het klasje van juf Elke straks als leerling willen aangesproken worden. Ze 
sluiten hun kleutertijd af en gaan de komende zes jaar met een grote boekentas op de rug door het 
leven gaan als leerling. 

 

 data om te onthouden voor het schooljaar 2018-2019          Op www.gimme.eu komt de volledige kalender. 

 

30.08.2018 openklasmoment  
Tussen om 17.00 en 19.00 uur zetten de juffen de klasdeuren open. Je bent van harte welkom om 
te komen kennis maken, de klas te verkennen … 

03.09.2018 start van het nieuwe schooljaar – om 8.20 gaat de schoolpoort opnieuw open 

11.09.2018 oudercontact – om 19.30 uur informeert de klasjuf jullie graag over haar klaswerking 

19.09.2018 je sportclub op school – kom in de kledij van je sportclub naar school  

08.10.2018 facultatieve verlofdag – geen school, opvang mogelijk via de buitenschoolse kinderopvang. 

17.10.2018 pedagogische studiedag – geen school, opvang mogelijk via de buitenschoolse kinderopvang. 

06.02.2019 pedagogische studiedag – geen school, opvang mogelijk via de buitenschoolse kinderopvang. 

08.02.2019 facultatieve verlofdag – geen school, opvang mogelijk via de buitenschoolse kinderopvang. 

18.05.2019 school-FEEST – Een feestelijke dag in onze school 

 

personeelsformatie 2018-2019 
 

kleuterschool lagere school 
K0 : juf Roosje 
K1 : juf Nathalie 
K2 : juf Erika en juf Elise     
K3 : juf Elke      
ondersteuning KS : juf Erika (6uur) 
bewegingsopvoeding : juf An 
kinderverzorging : juf Linda 
 

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

school       
ICT-coördinatie : juf Veerle 
administratie : juf Ingrid en juf Marie-Luce 
zorgcoördinatie : juf Ginne 

 
beleidsondersteuning : juf Erika (6uur) 
preventie : juf An 
directie : meester Peter 

 

Juf Erika neemt binnen de school de leerlingbegeleiding op zich. Daar willen we meer op inzetten. Kinderen 
kunnen met vragen en bezorgdheden bij haar terecht. Zelf zal juf Erika ook in gesprek gaan met kinderen die 
minder fijn gedrag stellen. Binnen de school versterken we onze aanpak rond omgaan met elkaar. Hierbij willen 
we de kinderen en het schoolteam sterker maken in respectvol omgaan met elkaar.  
 

Het aantal kleuters in K0 en K1 is onvoldoende om vanaf het begin van het schooljaar twee volledig opgesplitste 
klassen te maken met eventueel de ondersteuning van een extra juf. Wij kiezen voor een samenwerking waarbij 
rekening is gehouden met de bezorgdheden van het voorbije jaar. De twee klasgroepen zullen elke ochtend apart 
opstarten waardoor het contact tussen de juf en de kleuters intenser is. Elke dag werken de twee leeftijden 
samen waarbij de kleuters activiteiten krijgen op hun niveau. Door deze samenwerking creëren juf Roosje en juf 
Nathalie de nodige ondersteuning in hun klasjes.  
 

groeten aan de Wingerd 
 

Het schoolteam wenst alle kinderen en ouders een fantastische vakantie toe. Vakantiekaartjes dragen vaak het 
opschrift groeten uit … Draai de formule om en verras ons met een leuke vakantiefoto. Bezorg jouw foto en 
groeten aan de Wingerd  via school@wingerdterhagen.be  Vorig jaar kregen we enkele foto’s. Wij denken en 
hopen dat het er meer kunnen worden. Wij zijn benieuwd of het kan lukken. 

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

