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je masker op
We zijn al een eind op weg in het tweede deel van het schooljaar. De start van het nieuwe jaar lijkt nog recent en
de goede voornemens zijn nog niet vergeten. Straks vieren we in onze school het volgende feest. Carnaval komt
er aan en dus ook de krokusvakantie. De voorbije weken stonden verschillende activiteiten in onze kalender.

De kleuters wisten niet goed wat hen overkwam in “sorry snorry”. Ze genoten van een toneel waarin Ricky mee
de hoofdrol speelde. Maar wanneer hij iets fout deed of ruzie had, zei hij nooit sorry maar snorry. De kleuters
vonden dit niet fijn want sorry zeggen is zeker belangrijk.
Op 11 februari ging in onze school de verwarming een beetje lager. Tijdens dikketruiendag willen wij ons mee
inzetten om de aarde te beschermen. Die dag kwamen ook Chantal, Amadee, Simon en Josee langs. Dat zijn de
afvalpoppen. Zij leerden ons nog eens duidelijk welk afval in welke vuilbak moet. Wij hopen dan ook dat de
kinderen van onze school, zich hieraan zullen houden. Samen kunnen wij werken aan een propere aarde en een
goede toekomst.

Onze lagere school trok weer hun warmste kledij aan om zich op het gladde ijs te begeven. Iedereen begon nog
zeer wiebelend maar al snel werden de eerste meters in snelheid afgelegd. Met de hulp van wat hertjes en zelfs
wat zeehonden, konden al onze leerlingen zich uitleven op het ijs. Wat was het fijn om te zien dat al onze
leerlingen elkaar zo hard kunnen helpen. Wij zijn alvast een trots team om onze kids zo aan de slag te zien gaan.
Helemaal heel konden we veilig terugkeren naar huis.

Lekkerland 2020
Ondertussen weten we dat jullie heel graag smullen van lekkere wafels en koekjes. Daarom lanceerden we
Lekkerland 2020. Niet om de sportieve strijd aan te gaan met de OS van Japan 2020, maar het wordt wel een
uitdaging. Met jullie hulp willen we het aantal verkochte dozen van vorig jaar evenaren en wie weet verbeteren.
Toen eindigde de teller op 1142 dozen. Help jij mee om die gouden koekjesmedaille te behalen?
De opbrengst van Lekkerland 2020 investeren we in een nieuw speeltuig. Het huidige speeltuig zal door de
nieuwbouwwerken moeten plaats maken. Een nieuw speeltuig kan pas gezet worden nadat de nieuwe
kleuterschool er staat. Dat zal nog niet volgend jaar zijn, maar we kijken hoopvol uit naar het jaar nadien. De
bedoeling is om op twee jaar tijd een groot nieuw speeltuig bij elkaar te “sparen”.
De brief en de verkoopbonnen worden deze week met de kinderen mee naar huis gegeven. Wie nog extra
verkoopbonnen wil, kan deze vragen bij de klasjuf of op het secretariaat van de school. Vorig jaar waren er enkele
ouders die een overzicht hadden opgemaakt van de verkoop voor hun kind. Dat maakte het ons gemakkelijker om

de verkoopbonnen te verwerken. Dit initiatief willen we zeker aanmoedigen. Mocht het handiger en veiliger zijn
om de centen over te schrijven op de schoolrekening in plaats van ze met jullie kind mee naar school te geven dan
mag je dat laten weten aan de directie. Alvast heel veel dank voor jullie medewerking.

activiteiten van onze oudervereniging
In onze school zijn er verschillende ouders die de handen in elkaar slaan voor het realiseren van de volgende
activiteiten. Graag wil ik jullie hiervoor uitnodigen. De affiches, flyers, facebookberichten of emails hierover heb je
waarschijnlijk al gezien. Op onze schoolwebsite kan je ook nog de nodige info vinden.
de tweedekansbeurs > zondag 29 maart van 10 tot 17 uur – dorpshuis Terhagen
Verkoop van spullen die een tweede kans verdienen zoals speelgoed, kleding, schoenen, kinderspullen …
Voor bezoekers is de inkom gratis en er wordt ook een hapje en een drankje voorzien. Als verkoper kan je een
tafel of meerdere reserveren via 2dekans@wingerdterhagen.be
de Wingerd quiz’t > zaterdag 25 april van 20.00 tot 24.00 uur – dorpshuis Terhagen
Een gezellige en leuke quiz waarbij elke ploeg langs de prijzentafel mag passeren. Dus ideaal om met vrienden te
doen. Weten dat Kim Clijsters haar tweede comeback maakte tegen Muguruza kan je een punt opleveren. Maar
dan moet je wel inschrijven via quiz@wingerdterhagen.be Ook met vragen kan je er terecht.

een nieuwe kleuterschool
In 2003 deden we een aanvraag bij de overheid om onze school te mogen uitbreiden en vooral te vernieuwen. De
voorbije jaren kwamen verschillende plannen en ideeën op de tafel te liggen. Na goedkeuring van de overheid en
overleg met het schoolbestuur is recent de knoop doorgehakt en de nodige stappen gezet. Op de plaats van de
containerklas komt een nieuwe kleuterschool met aangepast sanitair voor de kleuters.
Nadien zal het gebouw van de startkleuterklas verdwijnen en wordt de speelplaats groter. De hoge ruimte van K2
en de leraarskamer wordt terug een ruimte waar de kinderen aan bewegingsopvoeding kunnen doen en waar we
bijvoorbeeld nog een info-avond kunnen houden.

PUNTJE

In het hoge gebouw komt de lagere school te zitten. Daar zullen de renovatiewerken verder gaan. Ondertussen is
het dak vernieuwd en het grootste deel van de ramen vervangen. In een volgende fase zullen we de ramen en
deuren in de gangen vervangen worden.
 Op vraag van de gemeente hebben we in onze school een soepproject uitgetest. Gedurende drie
opeenvolgende weken werd er soep gegeven aan de kinderen die bleven ineten. We mochten dan
ook genieten van een verschillend aanbod aan smaken. Wij zullen intern en met de gemeente dit
project evalueren.
 Tijdens onze beroepenmarkt zijn heel wat ouders hun beroep komen voorstellen aan de kinderen van
het zesde leerjaar. Nogmaals dikke merci!
 Mocht je vragen krijgen van buren over het aanmelden en inschrijven in onze school dan kan je hen
best doorverwijzen naar de info op onze schoolwebsite. Van 2 tot en met 31 maart kan er opnieuw
worden aangemeld voor kinderen die nog geen broer of zus hadden op onze school.
 Een welgemeende merci en een dikke duim voor de ouders die de poster voor onze opendeurdag
een plaats hebben gegeven aan hun raam. We mochten wel wat nieuwsgierige ouders begroeten.
 …

data om te onthouden voor het schooljaar 2019-2020
22.02.2020
18.03.2020
29.03.2020
04.04.2020
25.04.2020
01.05.2020
13.06.2020

rapport 2 voor de lagere school en start van de krokusvakantie tot en met 1 maart 2020
pedagogische studiedag – geen school, opvang mogelijk via de buitenschoolse kinderopvang.
tweedekansbeurs van 10.00-17.00 uur – gratis inkom meer info op de schoolwebsite
paasvakantie tot en met 19 april
de Wingerd quiz’t –meer info op de schoolwebsite
dag van de Arbeid – Deze dag is de school gesloten.
school-FEEST – Een feestelijke dag in onze school

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

