Het Wingerdkrantje

september 2018

We zijn er klaar voor….
Hopelijk heeft het zonnetje tijdens de vakantie
heel veel deugd gedaan en de nodige energie
gegeven.
Wij, het schoolteam van De Wingerd, zijn
helemaal klaar om uw kinderen te ontvangen
en er samen met hen een grandioos schooljaar
van te maken. Onze batterijen zijn goed
opgeladen.
Ook dit jaar was onze tweedaagse zeer intens
en productief. We zijn twee dagen naar domein
Roosendael in Sint-Katelijne-Waver getrokken
om het nieuwe schooljaar voor te bereiden.
Er werden afspraken gemaakt, data gepland,
taken verdeeld en grote en concrete lijnen voor
het schooljaar uitgezet.
Zijn jullie er klaar voor om met ons het nieuwe schooljaar aan te vatten?
Bij de start van een schooljaar zijn er altijd wel enkele nieuwigheden. In dit eerste “Wingerdkrantje” willen
we u daarover berichten.
We wensen langs deze weg alle kinderen, ouders, leerkrachten en alle anderen die betrokken zijn bij
onze school, veel succes toe in dit nieuwe schooljaar.
Bij dit Wingerdkrantje horen twee belangrijke document, nl.:
- het algemene infodocument van de school (oranje)
- het instemmingsformulier bij de schoolbrochure 2018-2019 (groen)
Mogen we vragen om het formulier ten laatste op 10 september ingevuld aan de klasleerkracht te
bezorgen. !
Dank bij voorbaat.

Schoolbrochure & schoolreglement 2018-2019
Jaarlijks wordt de schoolbrochure aangepast aan de nieuwe wetgeving en veranderde afspraken.
Ook dit schooljaar is er een nieuwe versie. U kan ze raadplegen op onze website.
Als u echter graag een papieren versie wil, kan u deze aanvragen op het schoolsecretariaat, dit kan via
mail (gvbs.reetsecr@telenet.be) of telefonisch 03/888.43.02..
Mogen wij wel vragen het schoolreglement goed te keuren via bijgevoegd document (groen)?
Alvast bedankt.

“Klasfoto’s” op onze website www.wingerd.be .
In de loop van de eerste schooldag zullen we van alle klassen een foto maken. Deze foto’s zullen zo
vlug mogelijk te bewonderen zijn op onze website.
Op onze website zal u net zoals vorig jaar het schoolleven kunnen volgen. Bovendien zullen we er ook
alle data en belangrijke documenten een plaatsje geven. Er zal een duidelijke link zijn naar de klasblogs
van enkele klassen.

De schooluren!
Graag geven we bij het begin van het schooljaar de exacte schooluren mee.
maandag
08.35 - 12.10
13.30 - 15.25

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

vrij

Aan de ouders willen we vragen om deze uren te respecteren. Voor de kinderen en de leerkrachten is
het niet leuk dat laatkomers het onthaalmoment of de start van een les verstoren.

Voor- en naschoolse kinderopvang:
Sinds vorig schooljaar wordt de ochtend- en avondopvang georganiseerd door de buitenschoolse
kinderopvang van de gemeente Rumst.
BELANGRIJK: om gebruik te kunnen maken van de voor- en/of naschoolse opvang is het noodzakelijk
dat u éénmalig een account hiervoor aanmaakt. Dit kan via volgende link:
www.i-school.be/rumst/registeren
Hieronder de praktische informatie:
Voorschools:
7.00u-7.30u.: Wie: Kleuters
Lagere schoolkinderen
Waar: BKO Hupsakee, Hoogvelden 11, 2840 Reet
Vooraf reserveren:
neen
Vanaf 7.30u.: Wie: Kleuters
Lagere schoolkinderen
Waar: Wingerd Reet, Molenstraat 6,2840 Reet
Vooraf reserveren: neen
08.20u.:
kinderen die in BKO Hupsakee aanwezig waren, worden door de begeleiders van de
BKO naar school gebracht.
Woensdagnamiddag:
Einde schooltijd tot 18.00u.: Wie:

Kleuters
Lagere schoolkinderen
Waar: BKO Zonneland, Seringenlaan 2a, 2840 Reet (kinderen worden
met de bus gebracht)
Vooraf reserveren: ja

Naschools:
Einde schooltijd tot 18.00u: Wie: Kleuters
Waar: BKO Hupsakee, Hoogvelden 11, 2840 Reet
Vooraf reserveren: neen
Wie: Lagere schoolkinderen
Waar: Wingerd Reet, Molenstraat 6, 2840 Reet
Vooraf reserveren: neen
Met vragen kan u terecht bij de BKO via het telefoonnummer : 03/844 95 56.
Mogen we vragen om de kinderen, die niet naar de voorbewaking komen, niet te vroeg naar
school te sturen. Zij kunnen pas binnen de schoolpoorten vanaf 8.20u.

De refter.
Alle kinderen eten in de klas en worden hierbij begeleid door de leerkrachten.
Kleutertjes die meer tijd nodig hebben om hun boterhammetjes op te eten, kunnen na de
normale tijd terecht in de refter en worden daar begeleid door de OMA’s (toezichters van de
gemeente).
Tijdens de middag zal er enkel water en melk (en thee in de lagere school) worden
aangeboden.
De nieuwe kostprijs voor het reftergebeuren en het middagtoezicht is voor alle ineters :
€0,90.
Ook tijdens de speeltijd bieden we alleen water aan. Op deze manier willen we
ons gezondheidsbeleid stilaan vorm geven.
De leerlingen mogen uitsluitend water in een drinkbusje meebrengen.
De zorg om het milieu blijft ons aandachtspunt. Aan de kinderen die blijven ineten vragen we een
brooddoos te gebruiken (geen aluminiumfolie, a.u.b.), de leerlingen van de lagere school zorgen tevens
voor een keukenhanddoek om op de bank te leggen.

Verjaardagen op school
Jarig zijn, is een belangrijk en feestelijk moment.
Daarom geven we ook de nodige aandacht aan de verjaardag van onze leerlingen. Die dag staat de
jarige centraal in het klasgebeuren. De traktatie die er traditioneel bij hoort, willen we op school sober
houden, vandaar de onderstaande afspraken.
Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden niet via de klas verdeeld, enkel indien alle kinderen van
de klas worden uitgenodigd.
Eenvoudige traktaties in de klas kunnen, bv. cake, droge koekjes, fruit, een eenvoudig ijsje in een
potje, … Individuele cadeautjes, snoep, drankjes, donuts, cupcakes met versieringen en
chocolade mogen niet.
Indien er een jarige is op dinsdag (fruitdag) zal er een uitzondering gemaakt worden en mag er in de
klas een stukje cake of koekje gegeten worden.

Uitnodiging ouderraad.
De ouderraad van onze school bestaat uit een groep actieve en dynamische mama’s en papa’s die de
school op verschillende manieren ondersteunen. Dat gaat van koffie maken voor de ouders op de eerste
schooldag tot het organiseren van allerhande activiteiten. Tijdens de vergaderingen van de ouderraad
worden er schoolse zaken besproken, nagedacht over bepaalde problemen, suggesties gedaan,
gekeken hoe de school kan geholpen worden. De ouderraad bestaat uit harde werkers, denkers,
creatievelingen... Interesse om je aan te sluiten bij de ouderraad? We ontvangen je met open armen.
Hoe meer handen, hoe meer (werk)vreugde.
De ouderraad komt een eerste keer samen op dinsdag 11 september om 20.30u. in het ICT-lokaal
(containerklas) van de school. Kom gerust eens proberen en de sfeer opsnuiven.
Het e-mailadres van de ouderraad is : ouderraad@wingerd.be
.

Uitnodiging eerste oudercontact.
Op woensdag 5 september organiseren we de eerste oudercontactavond van het nieuwe schooljaar.
Wij willen u dan ook graag uitnodigen op deze avond.
We starten om 19.30u. in de turnzaal. Hier krijgt u algemene informatie over de organisatie van de
school.
Rond 20.00u. verwelkomen de leerkrachten u in de klas van uw kind. Zij zullen dieper ingaan op de
methodieken en inhouden van het specifieke leerjaar of klasje.

Leerlingenaantallen en klasverdeling:
Het schooljaar 2017-2018 starten we met 159 kleuters en 137 kinderen in de lagere school.
Hieronder vindt u de klassen met de namen van de leerkrachten

De Vosjes (KR1a)
De Kikkertjes (KR1b)
De Eendjes (KR1c)
De Flamingo’s (KR2a)
De Giraffen (KR2b)
De Dolfijntjes (KR3a)
De Uiltjes
(KR3b)
Bew. Opv.
Zorg

Anne Geerts / Véronique Senepart
Charon Vinck
Julie Baeten
Kim Palmans / Christa Piron
Hilde Dons
Inge Florus
Greet Peeters / Ils Meys
Sophie Sanders
Ann Geukens / Christa Piron

17 kleuters
19 kleuters
18 kleuters
18 kleuters
19 kleuters
22 kleuters
22 kleuters

LR 1
LR 2
LR 3
LR 4
LR 5
LR 6
Bew. opv.
Zorg

Leen De Meyer
Leen Peeters / Annick Peeters
Anne Smets / Katia Gielis
Kim Piscador / Werner Verbruggen
Ingrid Liekens / Katia Gielis
Ine Mampaey
Nele Sutherland
Liesbeth Tersago / Katleen Van Reet /
Dirk Callaerts

24 kinderen
21 kinderen
24 kinderen
25 kinderen
21 kinderen
24 kinderen

Leerlingenvervoer georganiseerd door de gemeente.
Ook dit jaar wordt het leerlingenvervoer georganiseerd door het
gemeentebestuur.
Er zijn weinig of geen veranderingen aan het traject. De stopplaatsen en
tijdstippen blijven nagenoeg ongewijzigd.
Het traject met de stopplaatsen ligt ter inzage in het secretariaat van de school.
U kunt daar een 5-maandenabonnement of een 10-rittenkaart aanschaffen. De prijzen vind je in de
bijlage (groen) .

Oproep aan de ouders van de kleuterschool.
Bij het einde van de lessen (12.10u. en 15.25u.) zijn de kleutertjes blij om mama of papa te
zien.
Toch zouden we willen vragen om tot aan het belsignaal te wachten om naar de kleutergang te
komen.
De organisatie (jassen aandoen, boekentassen nemen, uitdelen van briefjes of tekeningen, …) kan dan
veel vlotter verlopen. Dank bij voorbaat.
De 5-jarige kleuters van juf Inge, juf Ils en juf Greet kunnen elke avond afgehaald worden in de turnzaal.
’s Middags wachten ze boven in de gang tot mama/papa er is en mogen ze zelf naar beneden gaan.

Dinsdag = fruitdag
De kinderen mogen een stuk fruit of droge koek meebrengen om tijdens de speeltijd op te eten. Op
dinsdag is het echter fruitdag op school en dan zijn koeken niet toegestaan.

Belangrijke data voor het schooljaar 2018-2019:

































03-09-2018
05-09-2018
11-09-2018
19-09-2018
01-10-2018
05-10-2018
18-10-2018
24-10-2018
29-10 tot 2-11-2018
07-11-2018
8-11 en 9-11-2018
21/22/23-11-2018
28-11-2018
28-11-2018
19-12-2018
24-12 tot 04-01-2019
25-01-2019
01-02-2019
16-02-2019
20-02-2019
02-03 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
25-06-2019
28-06-2019

1ste schooldag
oudercontact 19.30u.
eerste ouderraad 20.30u
pedagogische studiedag (verlof voor de kinderen)
facultatieve verlofdag
urban trail
schoolfotograaf
kijkmoment 2,5 jarigen
herfstvakantie
oudercontact lagere school
Muziek op wielen: kleuterschool
grootouderfeest kleuterschool
pedagogische studiedag (verlof voor de kinderen)
oudercontact kleuterschool
kijkmoment 2.5 jarigen
kerstvakantie
lichtjestocht
facultatieve verlofdag
opendeurdag kleuterschool + 1ste lj. 10.00u. – 12.00u.
pedagogische studiedag
krokusvakantie
start inschrijvingen met voorrang
start vrije inschrijvingsperiode
paasvakantie
dag van de arbeid
1ste communie
schoolfeest
Vormsel
hemelvaart vakantie
pinkstermaandag
receptie oudste kleuters + L6
einde schooljaar 12.10u.

