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Beste ouders,
Koning winter laat dit jaar al vroeg van zich spreken, en hoe??!!
Monsterfiles, valpartijen, veel gezeur enz. maar toch ook heel wat vrolijke
kindergezichtjes die de sneeuw als één grote speeltuin beschouwen.
Het begin van een strenge winter, wie weet? Een witte Kerstmis zal er
echter niet inzitten als we de laatste weersvoorspellingen moeten geloven.
Net zoals de vorige jaren bieden we op het einde van elk trimester een
‘Wingerdkrantje’ aan. Bedoeling is om even terug te blikken en u een
agenda te bezorgen voor het volgende trimester.
Op de binnenkant van dit krantje zijn het de juffen van K0, K1a en K1b die iets vertellen over hun eerste
trimester. L5 en L6 brengen op hun beurt verslag uit over de lagere school.

(foto van de repetitie)

In deze laatste week werd er volop gewerkt richting Kerstmis.
De leerlingen zongen, dansten, schilderden, enz. om de
ouders een prachtige kerstmusical te kunnen aanbieden. De
sfeervolle kerstmusical wordt uitgevoerd op donderdag- en
vrijdagavond. Bijna alle kinderen van de lagere school nemen
deel aan deze voorstelling.
Spijtig genoeg is onze turnzaal niet zo groot waardoor we toch
heel wat ouders en grootouders hebben moeten teleurstellen.
Op dinsdagochtend moesten we het plaatje “volzet” al
bovenhalen.
We willen ons dan ook verontschuldigen bij de mensen die
geen kaartje hebben kunnen bemachtigen.

Ook in onze kleuterschool werd er in de advent intensief gewerkt naar Kerstmis toe. Deze
adventswerking vindt zijn apotheose in de kerstviering op vrijdagnamiddag 22 december om 14.45u..
Alle ouders en grootouders zijn welkom in de Magdalenakerk om samen met alle kleuters dit trimester
sfeervol af te sluiten.
Graag wens ik u in naam van alle collega’s een zalig Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar
Jo Van Havere
Directeur

Advent
Toen Hij komen moest sloten mensen ramen en deuren
en werd nieuw leven bijna onmogelijk.
Sluit daarom je deur niet voor hen die aankloppen en warmte zoeken.
Sluit je deur niet voor hen die eenzaam zijn en zoeken naar genegenheid.
Sluit je deur niet voor hen die uitgesloten zijn en zoeken naar erkenning.
Zet in de advent je deur op een kier en neem de kans om nieuw leven mogelijk te maken.
De stal van toen is nu het open huis waar iedereen welkom is .
Rijk of arm, vreemdeling of buur, je bent er welkom.
Klein of groot , almachtig of onmachtig , je bent er welkom
Kerstmis: als het toen kon, kan het nu ook .
Als de deuren open staan en mensen welkom zijn.

De jongste kleuters aan het woord.
Een sfeervolle voorleesavond in De Wingerd
Op vrijdag 24 november werden alle klassen van onze
school sfeervol versierd.
Lichtjes en kaarsjes maakten het supergezellig want
die avond verwachtten we alle kinderen in onze
klassen voor een aangenaam voorleesmoment.
De kleinste kleuters kwamen zelfs in hun pyjama en
brachten een knuffel en een dekentje mee waar ze
lekker warm konden onder kruipen.
Ondertussen hoefden de ouders buiten niet in de
koude te wachten maar konden ze een kijkje gaan
nemen op de boekenbeurs in de turnzaal.
Na een halfuurtje konden alle kinderen afgehaald
worden door hun ouders om dan het weekend te starten.
Misschien werden thuis dan ook nog verhaaltjes verteld?
Sinterklaas kapoentje…
Op dinsdag 5 december kwamen Sinterklaas en
Zwarte Piet in onze school op bezoek. Sinterklaas
wist niet wat er gebeurde toen hij op de speelplaats
aankwam. Naast heel wat enthousiaste kinderen,
waren ook al onze juffen heel erg enthousiast! Zij
dachten namelijk dat Sinterklaas met één van hen
zou trouwen! Helaas was dit een flauwe grap van
Foppiet.
Foppiet was namelijk degene die verliefd was en niet
Sinterklaas.
Gelukkig haalde Foppiet niet nog meer mopjes uit en
had hij samen met de andere Zwarte Pieten voor leuke, mooie en lekkere cadeaus gezorgd
voor alle klassen. En ook voor onze meesters en juffen zat er wat lekkers bij.
Alle klassen kregen dan ook de kans om om de beurt langs te gaan bij Sinterklaas en Zwarte
Piet om hen te bedanken. Onze oudste leerlingen mochten hen zelfs in de klas ontvangen. En
samen zongen en riepen we luid:
“DANK U SINTERKLAASJE!”
Welkom op de “handjesmarkt”.
In het kader van onze “Bodymap” werking , organiseerden juf Ann, juf Sophie en juf Christa al
enkele keren een ‘handjesmarkt’. Voor deze markt
worden al de kleuterklassen uitgenodigd in de refter.
Daar staan de tafels klaar met allerlei leuke activiteiten
om met onze handen te doen. De oudere kleuters doen
dit met een doorschuifsysteem en de jongere kleuters
mogen helemaal hun eigen gangetje gaan en er op los
experimenteren! Ze mogen met de handen bewegen in
scheerschuim, voelen hoe koud ijsblokjes zijn,
voorwerpen zoeken in de voeldoos,…
Ook zijn er tafels waar we activiteiten kunnen doen
voor de mondmotoriek! Hier liggen dan toeters om te
blazen, serpentines om uit te blazen,…

Wat is het telkens fijn om naar de markt te gaan en te ontdekken wat we mogen doen met onze
handjes!

Met het 5de en 6de leerjaar op stap door het eerste trimester van het schooljaar 2017-2018:
Wat is het eerste trimester gevlogen! De
derde graad heeft het druk gehad, maar het
was vooral ook leuk en leerrijk!
Het nieuwe schooljaar was nog maar net
begonnen en het vijfde en zesde leerjaar
trok er al op uit. We reden naar de
Ardennen
voor
een
zesdaagse
bosklassen. Het was een heel gevarieerde
week. We bezochten de grotten van
Remouchamps, Spa Monopole en de
steenkoolmijn van Blègny. Samen met de
moni’s Raf, Koen en Jeff leefden we ons uit
tijdens een bosspel. We oefenden ons Frans
op de wekelijkse markt te Spa. Gewapend
met een stappenplan en een kompas
zochten we in kleine groepjes onze weg door de bossen. Onderweg brak er een onweer uit. Dat
was wel even spannend! Elke avond hadden de drie monitoren een leuke activiteit voorzien, dat
ging van sporten tot een muziekquiz.
Zowel de kinderen als de juffen hebben enorm genoten van deze bosklassen!

De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar hebben veel talenten, voetballen is er daar één
van. Op 12 oktober was het weer zo ver. Heel wat kinderen van onze school namen deel aan
de voetbal 4 x 4. Iedereen deed zijn uiterste best en speelde knap samen. Wanneer er een
groepje van onze school moest spelen, kwamen de andere kinderen kijken en hen luidkeels
aanmoedigen. Het was een hele fijne en sportieve namiddag.
Na de herfstvakantie werden de kinderen van
de derde graad twee dagen ondergedompeld
in de wereld van de componist Bernstein.
Onder leiding van twee kunstdocenten
toverden de leerlingen al musicerend en
bewegend één van zijn composities, the West
side story, om tot hun eigen meesterwerk. Het
eigenlijke werk hoorden we tijdens een
generale repetitie van deFilharmonie. Na
afloop kregen we de kans om te ‘speeddaten’
met een aantal concertleden.
Eind november daalde de temperatuur, hoog
tijd om te gaan schaatsen! Het vierde, vijfde
en zesde leerjaar trok daarvoor naar Antartica! Na 5 minuten op het ijs moest Cinne van het
zesde leerjaar naar de spoed, het verdict ‘een gebroken arm’. Gelukkig bleef het bij dat ene
ongeval. Ondertussen gaat het goed met Cinne. Ze is heel fier op haar roze plaaster boordevol
namen!

Daarna werd het tijd voor het serieuze werk. De toetsenweek stond voor de deur. De kinderen
leerden een planning maken en zich daaraan houden. Iedereen deed zijn best om het er zo
goed mogelijk vanaf te brengen.
Om het eerste trimester op een leuke en gezellige manier af te sluiten organiseerde de derde
graad een kerstmusical. Ze werden bijgestaan door de leerlingen uit de lagere klassen! Zo
zorgde het vierde leerjaar voor een prachtig decor. Het derde leerjaar maakte mooie lampions.
Op het liedje ‘Kerst is een feest’ maakten de leerlingen van het tweede leerjaar passende
bewegingen. En tot slot zorgde het eerste leerjaar voor leuke kerstversiering. Wat een
samenwerking! Al wekenlang werden de kerstliedjes geoefend en teksten gestudeerd. Samen
maakten we er een fantastisch toneel van!

Belangrijke data voor het schooljaar 2017-2018:































23-12 tot 07-01-2018
15-01-2018
31-01-2018
03-02-2018
06-02-2018
12-02 tot 18-02-2018
27-02 en 28-02-2018
03-03-2018
17-03-2018
14-03-2018
15-03-2018
31-03 tot 15-04-2018
16-04 tot 18-04-2018
17-04-2018
21-04-2018
25-04-2018
30-04-2018
01-05-2018
08-05-2018
09-05-2018
10-05 tot 13-05-2018
16-05-2018
21-05-2018
26-05-2018
02-06-2018
05-06-2018
18-06 tot 20-06-2018
26-06-2018
27-06-2018
29-06-2018

kerstvakantie
Technopolis op school (KS+LS)
rapport 2 L1-2-3-4
opendeurdag kleuterschool + 1ste lj.
ouderraad (20.30u.)
krokusvakantie
oudercontact lagere school
schoolrestaurant
start vrije inschrijvingsperiode
rapport 3 L5-6
sportieve papa-dag KS
paasvakantie
boerderijklassen 3de + 4de lj.
ouderraad
Vormsel
rapport 3 L1-2-3-4
facultatieve verlofdag
1 mei vakantie
ouderraad
Mamamia - pizzaverkoop
hemelvaart vakantie
rapport 4 L5-6
pinkstermaandag verlof
1ste communie
schoolfeest
ouderraad
zeeklassen 1ste + 2de lj.
receptie oudste kleuters & 6de leerjaar
rapport 4&5 L1-2-3-4-5
einde schooljaar 12.10u.

