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wij zoeken de schat in onszelf
Een nieuw schooljaar, een nieuwe klas, een nieuw avontuur … Dit jaar gaan we dan ook weer heel wat nieuwe
dingen ontdekken. Tijdens onze eerste schooldag vlogen we er meteen in. We gingen op zoek naar allerlei
schatten. Niet enkel naar onze echte schatkisten per klas, maar ook naar de schatten in onszelf. Doorheen heel dit
schooljaar hopen we dan ook heel wat mooie schatten in onze kinderen en elkaar te vinden.
Welke schat zit er alvast in jou?

schip ahoi maatje…
Ook onze matrozen zijn terug van de partij. Deze enthousiaste leerlingen gaan dit jaar weer goed proberen te
zorgen voor hun schip. Samen leuke dingen doen, elkaar helpen … De leerlingen vanaf K2 tot en met L6 zullen
gedurende het hele schooljaar weer heel wat fijne momenten met hun schip beleven. Wij kijken alvast uit naar al
die leuke verhalen…
Op 24.09.2018 zijn we meteen van wal gegaan met een heuse startdag. Tijdens deze dag konden onze schepen
genieten van heel wat workshops: ontspannen met een fijn verhaal, een sportieve estafette, samen spelletjes
spelen, een groepsmandala maken, een dansje aanleren … Het was een leuke dag die we hebben afgesloten met
onze eigen schooldans.

sportclub @school
Op 19.09.2018 waren er weer heel wat
sportieve leerlingen op school voor de dag
van de sportclub. Zo zagen we heel wat
voetballers, turners, paardrijders maar ook
tai boksers, volleyballers, ballerina’s en
nog zoveel meer. Wat fijn om te zien dat
iedereen zo sportief is. Blijven bewegen
allemaal! Maak er een sportief en leuk jaar
van!

wij geven iedereen een helpende handen cheque
Als schoolteam organiseren we in de loop van het jaar verschillende activiteiten ten voordele van de kinderen.
Met het schoolteam alleen lukt ons dat niet en daarom doen we een oproep naar helpers. Dit jaar bezorgen we
een overzicht van de activiteiten, de data en de hulp die we vragen. Zo kan je als ouders kijken waar je kan komen
helpen. Als schoolteam waarderen we het heel erg en zouden we het fantastisch vinden mocht je komen helpen
bij één of meerdere activiteiten. Wij geven alle ouders weldra een “helpende handen cheque”. Vul hem in en
bezorg deze terug op school. Vele handen maken het werk licht! Alvast bedankt!

ouderforum en koffiemoment
Ons eerste ouderforum en koffiemoment is reeds voorbij. Hierop kregen we heel wat input en feedback van de
aanwezige ouders. Alvast bedankt aan zij die er bij waren. Denk je graag mee na over hoe we onze school nog
kunnen verbeteren en help je ons graag verder op weg? Aarzel dan niet en kom zeker naar ons ouderforum en/of
koffiemoment. Je kan ten alle tijden aansluiten. Het volgende ouderforum en koffiemoment gaat door op dinsdag
6 november en woensdag 7 november. Een korte samenvatting plaatsen we op de schoolwebsite.

glowing in the dark

PUNTJE

Straks is het ’s morgens nog vrij donker wanneer we naar school komen. Tijd om onze fluoactie terug op te
starten. Op 1 oktober verdelen we de nieuwe fluohesjes en kleuren we de Wingerd fluogeel. Graag willen we ook
de ouders aansporen om samen met hun kind met een fluohesje naar school te komen. Op die manier vallen we
beter op in het verkeer en zorgen we voor de veiligheid van onze kinderen. Meer info werd meegegeven in een
eerdere brief.
 Bedankt voor de leuke vakantiekiekjes. Deze zijn nog te bewonderen in de kast aan de poort.
 Op onze site vinden jullie een folder over het sociaal huis. Hierop kunnen jullie heel wat informatie
en contactgegevens terug vinden i.v.m. eventuele tegemoetkomingen.
 Ook dit jaar kan je al onze avonturen volgen op Gimme. Vergeet je zeker niet te abonneren op de
nieuwe klas van je bengel zodat je op de hoogte blijft. Je account bij een vorige klas zal dan ook
verwijderd worden. Zo proberen we een overzicht te houden en kunnen we er ook voor zorgen dat
Gimme afgeschermd blijft.
 De schoolkalender staat op Gimme en op de schoolwebsite. De kalender op de schoolwebsite kan je
ook synchroniseren met je persoonlijke agenda. Dat kan je doen door op het blauwe kruis
rechtsonder te klikken.
 Omdat briefjes durven zoek geraken, bekijken we hoe we onze digitale communicatie naar de
toekomst toe via e-mailberichten kunnen verbeteren.

fijn dat je op tijd bent
Voor de leerkracht en de klasgenootjes is het fijn om samen rustig aan de lesdag te beginnen. Kinderen die te laat
komen verstoren het onthaalmoment of onderbreken de uitleg van de juf. Daarom vragen we dat de kinderen bij
de tweede bel in de klasrij staan om samen naar binnen te gaan. Het op tijd naar school komen is bij sommige
ouders nog een werkpunt. Wij zullen jullie daarin aanmoedigen. Wij vinden het fijn dat je op tijd bent!

data om te onthouden voor het schooljaar 2018-2019
01.10.2018
08.10.2018
17.10.2018
26.10.2018
13.11.2018
27.11.2018
06.02.2019
08.02.2019
18.05.2019

start fluoactie – we dragen terug elke dag onze fluo.
facultatieve verlofdag – geen school, opvang mogelijk via de buitenschoolse kinderopvang.
pedagogische studiedag – geen school, opvang mogelijk via de buitenschoolse kinderopvang.
rapport 1 – de leerlingen van de lagere school krijgen hun eerste rapport.
individueel oudercontact KS – we bespreken de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind
individueel oudercontact LS – we bespreken de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind
pedagogische studiedag – geen school, opvang mogelijk via de buitenschoolse kinderopvang.
facultatieve verlofdag – geen school, opvang mogelijk via de buitenschoolse kinderopvang.
school-FEEST – Een feestelijke dag in onze school

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

