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een dikke dankjewel 
 

Een paar weken geleden vond onze eerste editie van “la vite a tavola” plaats. Een dikke dankjewel aan al onze 
helpende handen bij dit spaghettirestaurant. Zij zorgden mee voor een overheerlijke saus en ze zorgden ook voor 
een heel vlot verloop de dag zelf. Ook een dikke merci aan alle eters. Dankzij jullie was onze eerste editie al 
meteen een succes. Complimentjes vlogen ons zelfs om onze oren. Wat is het fijn om samen school te maken! 

 
 
inschrijven voor het schooljaar 2020-2021  >  nieuwe methode !!! 
 

Mogen we je volle aandacht even vragen voor een nieuwe manier van inschrijven. Er zal met alle scholen van de 
gemeente Rumst één centraal en digitaal systeem worden gehanteerd.  
Kinderen die naar onze school willen komen moeten zich eerst digitaal aanmelden. Pas nadien kan er worden 
ingeschreven. Kinderen waarvan al een broer of zus op onze school zit, kunnen gebruik maken van een 
voorrangsperiode. Er zijn periodes afgesproken. Kinderen die al naar de Wingerd Terhagen gaan moeten zich niet 
opnieuw aanmelden. 
 

Kinderen die nog niet naar onze school gaan moeten zich aanmelden via  www.naarschoolinrumst.be  
Nadien kan er worden ingeschreven in de toegewezen school. De ouders van alle kinderen geboren in het jaar 
2014 en 2018 ontvangen rechtstreeks van het gemeentebestuur een brief met informatie over de inschrijving. Op 
onze schoolwebsite staat alle informatie over de aanmeldingsprocedure en de bijhorende inschrijvingen. Mocht 
je nog vragen hebben, kom dan even langs bij de directie. 
 

Van 6 tot en met 24 januari 2020 moeten kinderen uit de voorrangsgroep (broer, zus ...) zich aanmelden. 
Voor de overige leerlingen is dat van 2 tot en met 31 maart 2020. 
 

 
grootouders op bezoek 
 

Wanneer juf An aan de kleuters vroeg of ze de mijnheer op de foto herkenden werd hij als opa geklasseerd. Walt 
Disney had inderdaad grijze haren maar het kan natuurlijk ook aan de oude zwart-wit foto hebben gelegen. De 
verhalen van Disney waren de rode draad in het optreden van onze kleuters voor hun oma’s en opa’s. Op het 
podium wasten Sneeuwwitjes en kabouters heel veel sokken. We zagen ook grote olifanten, kleurrijke 
zeemeerminnen en zelf een god van de zee. Baloe de beer en zijn vrienden hebben met hun billen en bips 
geschud. Het werd een grandioos, leuk feest. De grootouders in de zaal zagen dat het prachtig was en genoten 
van de show en het talent van hun kleinkinderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.naarschoolinrumst.be/


samen luisteren naar een verhaal 
 

Ook de voorleesweek ging op onze school niet ongezien voorbij. De leerlingen konden tijdens de middagpauzes 
genieten van heerlijke verhalen die voorgelezen werden door matrozen en leerkrachten. Ook op 19 november 
konden al onze leerlingen terugkeren naar school in hun pyjama, met hun knuffel, kussentjes en dekentjes. De 
leerkrachten maakten het  in hun klas extra gezellig om ook dan onze leerlingen nog eens te trakteren op een 
heerlijk verhaal voor het slapen gaan. 
 
 

beroepenbeurs 
 

Na de kerstvakantie start het 6de leerjaar weer hun ontdekkingstocht van het middelbaar. Ze komen te weten wat 
ze allemaal kunnen studeren en zijn ook steeds nieuwsgierig naar alle soorten beroepen die er bestaan. Om hun 
nieuwsgierigheid te voeden zijn we ook dit jaar weer op zoek naar heel wat ouders die op een enthousiaste 
manier over hun beroep willen komen vertellen. Ben jij ook kandidaat om dat te doen op vrijdag 24 januari in de 
namiddag? Geef ons dan zeker een seintje via de agenda van uw kind. Binnenkort volgt er ook nog een officiële 
uitnodiging via Mailchimp. Hou je mail dus zeker in de gaten. 
 
 

Kom jij naar onze Winterhappening? 
 

De kerstperiode komt stilaan dichterbij. Een periode van gezellig samenzijn en elkaar helpen. Ook dit jaar vindt er 
in onze school een winterhappening plaats op vrijdag 13 december van 18.00 tot 21.00 uur..  
Zoals vorig jaar zal er ook dit jaar weer een HoHoHo-parade plaatsvinden. Kom op een originele verlichte manier 
naar school en laat je beste moves zien op onze catwalk. Nadien kunnen we genieten van de zangkunsten van 
onze kleuters en gaan we samen op stap door Terhagen. Breng allemaal zeker jullie lichtjes mee zodat we een 
echte lichtgevende stoet kunnen vormen.  
 

Om af te sluiten zullen onze leerlingen van de lagere school nog het beste van hun zangkunsten tonen en kunnen 
we smullen van heerlijke drankjes en hapjes. Geen reden om thuis te blijven dus. De affiches en uitnodigingen 
volgen. Kom zeker langs voor een lichtgevende en gezellige avond. 
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 Tineke Wyn (mama van Tiano en Tibo) volgt Hugo Laporte op en zal samen met Kristof Rennen jullie 
als ouders vertegenwoordigen in onze schoolraad.  

 De bestellingen voor de schoolfotograaf moeten voor 15 december worden doorgegeven. Het 
bestellen en betalen verloopt via een digitale weg. Indien je hier nog vragen over hebt, aarzel dan niet 
en stel je vraag aan de klasleerkracht of spring even binnen op maandag 9/12 tussen 8.30 en 10.00 
uur of woensdag 11/12 tussen 8.30 en 10.00 uur. We helpen je graag verder. 

 Het sparen voor de openluchtklassen is gestart. De data van de verschillende openluchtklassen staan 
in de kalender.  

 
 

data om te onthouden voor het schooljaar 2019-2020           
 

12.12.2019 soep op de stoep – koop een beker soep voor je kind en steun een goed doel 

13.12.2019 18.00 – 21.00 uur Winterhappening op de speelplaats 

17.12.2019 20.00 uur - ouderforum 

18.12.2019 8.40 uur - koffiemoment 

20.12.2019 rapport 2 voor de lagere school en start van de kerstvakantie 

23.01.2020 schaatsen voor de lagere school 

24.01.2020 beroepenbeurs voor L6 – ouders komen hun beroep voorstellen aan de zesdeklassers 

31.01.2020 facultatieve verlofdag – geen school, opvang mogelijk via de buitenschoolse kinderopvang. 

08.02.2020 10.00-12.00 uur opendeurdag voor nieuwe kinderen 

18.03.2020 pedagogische studiedag – geen school, opvang mogelijk via de buitenschoolse kinderopvang. 

13.06.2020 school-FEEST – Een feestelijke dag in onze school 
 

Op www.gimme.eu en www.wingerdterhagen.be staat een uitgebreide kalender. 
 
 

http://www.gimme.eu/
http://www.wingerdterhagen.be/

