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warm, warm, warm 
 

Het was “heerlijk” warm. De laatste week kan je er niet meer aan twijfelen, de zomer is er echt. Juist op tijd om 
aan die grote zomervakantie te beginnen. Voor we dat doen willen we in dit laatste Wingerdblad even terug, 
maar ook al  vooruit blikken naar het nieuwe schooljaar toe. 
 

Dinsdag was het ons jaarlijkse diplomadag.  
In de namiddag was het feest voor de derde kleuterklas. In september stappen deze kinderen onze schoolpoort 
binnen als leerling. Heel fier namen de kleuters van juf Elke hun diploma in ontvangst. De mama van Jules bracht 
een mooie samenvatting van de kleutertijd van deze kapoenen op onze school. Dat doet ons beseffen dat kleine 
kleutertjes snel leerlingen worden. 
 

Zowat een zelfde verhaal met de kinderen in het zesde leerjaar. In september schakelen onze zesdeklassers over 
naar een hoger level, dat van het secundaire onderwijs.  Tijd om weer een nieuwe uitdaging aan te gaan, een 
nieuwe school te ontdekken en nieuwe vrienden te maken. 
 

Op beide “feestjes” brachten de kinderen een persoonlijke getuigenis van hun tijd op onze school. We hoorden 
heel veel fijne en lieve appreciaties over het schoolteam. Daaruit durf ik oprecht besluiten dat de kinderen een 
fijne tijd hebben en hebben gehad in de Wingerd Terhagen. De meisjes en jongens van het zesde leerjaar wensen 
we veel succes in het middelbaar. Mocht je de kans hebben om nog eens langs te komen, spring dan gerust 
binnen. Wij vinden het altijd fijn om te horen hoe het verder met jullie gaat.  

 
De laatste dagen werden er ook nog heel wat uitstappen gemaakt. De kleuters zijn met de tractor gaan rijden in 
het Karrewiel en hadden dolle pret bij de dieren. Klassen trokken naar het park, de speeltuin en de Schorre. Het 
was warm en we hebben zeker gezweet en gepuft. Ouders deelden soms hun bezorgdheid omwille van het 
warme weer. Het was kiezen tussen een warme klas of plezier in de natuur. Met een pet op het hoofd, een dikke 
laag zonnecrème en veel water hebben we het overleefd. We weten ook dat we geen te gekke dingen moeten 
doen in de volle zon, daarom zochten we ook zoveel als mogelijk de schaduw op. We hebben alvast getraind voor 
een zonnige zomer! 
 

startkleuterklas 
 

Tijdens de zomervakantie wordt de eerste en de tweede kleuterklas gewisseld. Vanaf september spreken we niet 
meer van K0. De kinderen van K0 en K1 komen samen in één “klas” te zitten, de startkleuterklas. Ze zullen de 
huidige K0 en K2 klassen gebruiken. Dus ook meer ruimte in de klas. 
In deze klas zullen twee kleuterjuffen of een kleuterjuf en een kinderverzorgster aanwezig zijn. Beide 
kleuterjuffen zijn volledig verantwoordelijk voor de kinderen in de startkleuterklas. De twee leerkrachten zullen 



hun aanbod en activiteiten zo afspreken dat en naast het basisaanbod ook een uitdagender aanbod is. Kinderen 
kunnen op hun niveau aansluiten bij een aanbod of worden er naar aangestuurd. We zetten zo een heel sterke en 
gedifferentieerde werking op waar kinderen nog veel meer leer –en groeikansen krijgen. 
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 Onze zomeraffiche zoekt een plaats! Tijdens de zomervakantie willen we door middel van een 
kleurrijke affiche zichtbaar aanwezig zijn in de straten van Terhagen. Op die manier kunnen we de 
voorbijgangers een fijne zomervakantie wensen. De kinderen hebben deze affiche alvast een mooi 
kleurtje gegeven. Wil jij onze school mee promoten en een affiche uithangen? Alvast bedankt! 

 Tijdens de zomervakantie drukken we een nieuwe stapel helpende handen cheques. In september 
gaan we die opnieuw uitdelen. Hopelijk mogen we er vele terug ontvangen. 

 Bij de aankoop van materiaal voor het nieuwe schooljaar willen we vragen er mee op te letten dat 
kinderen  dit materiaal zelfstandig kunnen gebruiken. Dat kinderen zelfstandig hun boterhamendoos 
en drinkbus open krijgen. 

 Tijdens de zomervakantie is er voor nieuwe leerlingen de kans om in te schrijven in onze school. De 
dagen en uren staan vermeld op onze schoolwebsite. 

 Volgend schooljaar gaat de lagere school op openluchtklassen : zeeklassen voor de eerste graad van 
28 t.e.m. 30 april, boerderijklassen voor de tweede graad van 6 t.e.m. 8 mei, bosklassen voor de 
derde graad van 11 t.e.m. 15 mei. 

 

personeelsformatie 2019-2020 
 

kleuterschool lagere school 
K1 (startkleuterklas) : juf Nathalie en juf Marjolein 
K2 : juf Roosje   
K3 : juf Elke      
ondersteuning KS : juf Erika en juf Marjolein 
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 Marie-Luce 
zorgcoördinatie : juf Erika 

 
beleidsondersteuning : juf Erika 
preventie : juf An 
directie : meester Peter 

 

We moeten jammer genoeg afscheid nemen van twee fantastische juffen.  
Door het minder aantal zorguren in de lagere school is er geen plaats meer voor juf Ellen. Juf Eva moet plaats 
maken voor juf Marjolein. Binnen de scholengemeenschap heeft juf Marjolein meer prioriteiten en omdat er in 
haar huidige school geen plaats meer is kan ze volgens de spelregels een plaats krijgen van iemand met minder 
prioriteiten. We wensen juf Eva en juf Ellen snel een nieuw klasje toe.  
 

data om te onthouden voor het schooljaar 2019-2020 

 

02.09.2019 start van het schooljaar  
We verwelkomen jullie graag vanaf 8.20 uur. Koffie en thee. 
Na het welkomstwoordje van de directeur start tegen 9.00 uur de eerste schooldag. 

17.09.2019 
18.09.2019 

ouderforum – in de school van 20.00 tot … uur 
koffiemoment – in de school van 8.40 tot … uur 
Alle ouders die samen met ons school willen maken nodigen we van harte uit rond de tafel. 

25.09.2019 pedagogische studiedag – Geen school voor de kinderen. 

07.10.2019 facultatieve verlofdag – De school is een dag gesloten. 

20.10.2019 spaghettirestaurant – Kom jij ook lekker eten in ons restaurant? 

20.11.2019 pedagogische studiedag – Geen school voor de kinderen. 

31.01.2020 facultatieve verlofdag – De school is een dag gesloten. 

18.03.2020 pedagogische studiedag – Geen school voor de kinderen. 

13.06.2020 SCHOOLFEEST 
 

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

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

