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Beste ouders en kinderen,

Het schooljaar 2017-2018 loopt op zijn laatste beentjes. De leerboeken en schriften
mogen opgeborgen worden en wij kunnen uitkijken naar een deugddoende en
welverdiende vakantie.
Op het einde van dit schooljaar wil ik graag alle mensen bedanken die er andermaal een leuk en leerrijk
schooljaar van gemaakt hebben. In eerste instantie wil ik alle ouders bedanken voor het vertrouwen dat
ze in onze school stellen.
De ouderraad, de schoolraad en de Wingerdvrienden wil ik bedanken voor de concrete ondersteuning
en dit op verschillende vlakken (financieel, beleidsmatig, hulp in de klassen, ….). De collega’s voor hun
groot enthousiasme en werkijver. En zeker ook de kinderen want zij zijn de kern van het
schoolgebeuren. Hun leergierigheid, hun enthousiasme en medewerking maakt dat 2017-2018 niet
vlug zal vergeten worden.
Verder in dit krantje vind je korte verslagen met foto’s van enkele van activiteiten van onze vijfjarige
kleuters en van het 3de en 4de leerjaar. Op de laatste bladzijde vind je al een kalender met info voor het
schooljaar 2018-2019.
Tenslotte wens ik jullie allen, een zonnige, zalige en ontspannende vakantie toe.
Jo van Havere
Directeur
De voorzitter van de ouderraad blikt terug!
De tijd vliegt. Ieder van jullie zal dit wel beamen, nu we de laatste dagen van het schooljaar afwerken.
Het leek wel of 1 september gisteren was.
De schoolvakantie staat voor de deur. Volgens mij het uitgelezen moment voor een kleine terugblik op
het afgelopen werkjaar van de ouderraad.
We moeten het niet onder stoelen of banken steken: we waren niet met veel in de ouderraad dit jaar.
Toch ben ik blij te kunnen vaststellen dat we niet bij de pakken blijven zitten. Wij staan niet stil en blijven
investeren en werken: ieder van ons heeft, naar eigen vermogen, zijn steentje bijgedragen.
Een mooi voorbeeld hiervan zijn ‘de jetonnekes’ die in het leven werden geroepen als nieuw
betaalmiddel bij de schoolactiviteiten. We hebben geïnvesteerd in een leuk wafelijzer om groot en klein
te verwennen en sinds mei hangt er op de speelplaats een nieuwe muziekinstallatie.
Tevens heeft de ouderraad als groep mee de schouders gezet onder het project ‘schoolstraat’ van de
Hoge Weg.
Het einde van het schooljaar vraagt ook altijd een korte vooruitblik. En dan kom ik vanzelf uit bij Thierry,
die na een lange staat van dienst, de ouderraad zal verlaten. In naam van de voltallige ouderraad wens
ik Thierry bij deze nogmaals bedanken voor zijn inzet, zijn toewijding, de vele goede babbels,... Met je
opbouwende feedback ging je altijd op zoek naar de gulden middenweg. Bedankt voor de leuke
samenwerking de afgelopen jaren. Je zal zeker en vast gemist worden.
Rest mij enkel jullie nog uit te nodigen voor een tasje koffie op maandag 3
september, bij de start van het nieuwe schooljaar.
De ouderraad wenst alle kinderen en ouders een zonnige, zorgeloze en
welverdiende vakantie toe.
Tot in september.
Barbara Leenaards (voorzitter ouderraad)

De kleutertjes van juf Inge op uitstap Planckendael.
“Helm op, fluo top” is een gratis verkeersproject waarmee alle
Vlaamse basisscholen het dragen van een fietshelm en fluokledij
op een leuke en eenvoudige manier kunnen aanmoedigen. Door
fluo en/of een helm te dragen op weg naar school, kunnen
leerlingen stickers verzamelen en zo sparen voor leuke
beloningen.
Maar … om kans te maken op een klasuitstap naar de dierentuin konden de kinderen, als hun
stickerkaart vol is, verder sparen op de klasposter. Elke klas moest dan een originele klasfoto maken
van hun volle poster met als onderwerp ‘Niet bang voor het donker’.
En???? Wat denk je????
Joepie, we hebben gewonnen!!! En dit allemaal dankzij de originele foto die juf Sophie met de kleuters
van juf Inge gemaakt had! Wij werden uitgekozen uit alle scholen van de provincie Antwerpen en
mochten helemaal gratis op daguitstap naar Planckendael.
Uiteraard moest juf Sophie mee.
Vrijdag 8 juni werd dan ook een geweldige, fantastische,
spetterde, gezellige maar vermoeiende dag die we ons nog lang
zullen herinneren.
Volgend schooljaar gaan we zeker terug meedoen. Jullie toch ook?
Bedankt aan alle chauffeurs, die ervoor gezorgd hebben dat we op
onze bestemmingen geraakten, en ook aan de begeleiders.

Genieten met de grootouders in de kleuterschool
Een hele week lang mochten de grootouders onze kleuters
komen verwennen met spelletjes en verhaaltjes.
Elke namiddag stonden onze kleuters vol ongeduld te
wachten in de rij. Lachende gezichtjes kwamen tevoorschijn
als ze één van hun grootouders zagen.
Daarna samen naar de klas en de spelletjes konden
beginnen.
Memory, ganzenbord, kleurenspel,… iedereen groot en klein
genoot met volle teugen.
De tijd in de klas vloog super snel voorbij. Even mee
buiten gaan spelen of iets verfrissend gaan drinken tot
het belgerinkel.
De namiddag werd afgesloten met sfeervolle verhaaltjes.
Dankjewel lieve grootouders voor deze mooie momenten
in de klas.
Dikke knuffels van je kleine kapoentjes.

De aarde geeft ons zo veel. De leerlingen van het 3de
leerjaar steken een handje toe.
In het derde leerjaar houden we van groen. Zelfs onze vingers
zijn groen. In ons Wingerdtuintje komt dat goed van pas. We
kweken er zelf aardbeitjes, tomaatjes, pompoenen,
zonnebloemen,… Zaaien, harken, gieten, onkruid wieden,
dieven,…. We kunnen het allemaal. Gelukkig dat de zon ons
goed helpt, want dat geeft ons veel vruchtjes. Smullen maar.

Ook hebben we voor nieuwe bewoners gezorgd. Onze kuikens
zijn ondertussen al flink gegroeid. We aaien ze, knuffelen ze,
lezen verhaaltjes voor, leren hen kunstjes, kuisen hun hok uit,
geven hen water en eten. Hun kippenhok staat al te wachten
tot ze echte kippen zijn. Hopelijk krijgen we binnenkort eitjes in
ruil voor al onze goede zorgen. Het onkruid uit ons
wingerdtuintje mogen ze dan ook voor hun rekening nemen.

De leerlingen van het vierde leerjaar aan het woord.
Het derde trimester begon goed voor de kinderen van het
derde en het vierde leerjaar. Vlak na de paasvakantie
vertrokken we immers meteen op boerderijklassen. We
werden hartelijk onthaald in de Vierhoekhoeve van boer
Etienne in Gijzenzele.
Hoe onze driedaagse eruit zag, vertelt Sophie (L4)
Maandagvoormiddag kwamen we aan. De boerin legde één
voor één de huisregels uit. Toen gingen we kijken naar de
kamers. Eén grote slaapzaal voor de meisjes en twee
slaapzalen voor de jongens. Nadat we ons geïnstalleerd hadden, gingen we eten. Na de lekkere maaltijd
mochten we bij de dieren. We moesten hen goed observeren en vraagjes oplossen. ’s Avonds speelden
we spelletjes buiten en mochten we knutselen. We lagen laat in bed en babbelden nog lang en
sommigen snurkten al snel. De volgende ochtend moesten we vroeg opstaan, want de koeien moesten
gemolken worden. Na het ontbijt kregen we les over de melkverwerking. We leerden choco en boter
maken. In de namiddag was er een schattentocht en maakten we een ritje met kar en tractor door de
velden. Na het avondeten maakten we ons klaar voor de bonte avond. Verschillende groepjes kinderen
hadden een act voorbereid. We genoten van alle
talenten. Moe maar tevreden kropen we weer in ons
stapelbed. Er werd minder lang gebabbeld dan de
eerste avond, want iedereen was moe. Woensdag was
al de laatste dag. Na het ontbijt gingen we brood
bakken en inpakken. We kregen al het lekkers dat we
gemaakt hadden mee naar huis. Het was supertof!

Terug op school vlogen de weken voorbij! Knutselen voor het schoolfeest, de laatste nieuwe leerstof
(oppervlakte berekenen, provincies van België), ons voorbereiden op de toetsen en tussen de toetsen
door een fietstocht naar de sporthal van Terhagen voor het vierde leerjaar. Een heuse belevenis, want in
groep fietsen is toch anders dan alleen fietsen.
Aangekomen in Terhagen werden we opgewacht door twee mannen die ons leerden boogschieten.
Letten op je houding, je mik-oog leren gebruiken, allemaal niet gemakkelijk, maar de meesten slaagden
er toch in om in of rond de ‘roos‘ te schieten.
We speelden ook een soort paintball met pijl en boog. We kregen een helm op en moesten proberen
zoveel mogelijk tegenstanders te raken.
De laatste activiteit was bouwen met bamboe. We hadden nooit
gedacht dat we met rekkers en bamboestokken zulke mooie
kampen zouden kunnen bouwen. Wat een fijne voormiddag
weeral! Met nog een leuke laatste schoolweek in het vooruitzicht,
kijken we wel uit naar de grote vakantie!

Belangrijke data voor het schooljaar 2018-2019:





























30-08-2018
03-09-2018
05-09-2018
11-09-2018
19-09-2018
01-10-2018
05-10-2018
18-10-2018
29-10 tot 2-11-2018
8-11 en 9-11-2018
21/22/23-11-2018
28-11-2018
24-12 tot 04-01-2019
25-01-2019
01-02-2019
16-02-2019
20-02-2019
04-03 tot 08-03-2019
11-03-2019
23-03-2019
08-04 tot 22-04-2019
01-05-2019
05-05-2019
11-05-2019
19-05-2019
30-05 tot 31-05-2019
10-06-2019
28-06-2019

open klasdag 16.00u. – 18.00u.
1ste schooldag
oudercontact 19.30u.
eerste ouderraad 20.30u
pedagogische studiedag
facultatieve verlofdag
urban trail
schoolfotograaf
herfstvakantie
Muziek op wielen: kleuterschool
grootouderfeest kleuterschool
pedagogische studiedag
kerstvakantie
lichtjestocht
facultatieve verlofdag
opendeurdag kleuterschool + 1ste lj. 10.00u. – 12.00u.
pedagogische studiedag (onder voorbehoud)
krokusvakantie
start inschrijvingen met voorrang
start vrije inschrijvingsperiode
paasvakantie
dag van de arbeid
1ste communie
schoolfeest
Vormsel
hemelvaart vakantie
pinkstermaandag
einde schooljaar 12.10u.

