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Nieuwsbrief februari
Beste ouders,
*Januari 2020 is weeral voorbijgevlogen. Hier op De Wingerd hebben we uiteraard niet
stilgezeten. Dankzij de hulp van vele ouders was onze eerste keuzemiddag een groot succes.
De kinderen kijken al uit naar een tweede editie. Tijdens de pedagogische studiedag en heel
wat individuele bijscholingen hebben onze leerkrachten weer heel wat ideeën opgedaan die
onze leerlingen zeker ten goede zullen komen: kindgesprekken, coöperatieve werkvormen,
leerlingenbegeleiding, begrijpend lezen, sociale vaardigheden en feedback.
*Milieu op school
-De leerlingen van klas 4 hebben deelgenomen aan de vogeltelweek voor scholen van
Natuurpunt. In kleine groepjes observeerden en telden zij gedurende een kwartiertje de vogels
op onze speelplaats. Zoals ieder jaar komen de grotere vogels als de kauw, de zwarte kraai, en
houtduif graag hier de restjes op de speelplaats wegpikken. Toch bleken ook kleinere, typische
tuinvogelsoorten zoals pimpel- en koolmees, roodborst en huismus voor te komen. Enkele
leerlingen zouden zelfs een uil gezien hebben.
-Enkele leerlingen van klas 6 hebben de klas-kerstbomen een plaats gegeven in de schooltuin.
Hopelijk kunnen deze bomen uitgroeien tot mooie exemplaren.
-Voor onze kippen hebben we een nieuw stappenplan uitgeschreven zodat zij steeds goed
voorzien worden van vers water, voldoende eten en een proper nest. Alle klassen komen op
deze wijze aan bod om zorgzaam om te gaan met onze schooldieren.
*Week tegen Pesten
Ook dit jaar is de week voor de krokusvakantie weer de Vlaamse Week tegen Pesten. Wij
sluiten ons jaarlijks aan en willen als school dit thema onder de aandacht brengen!
Kinderen en jongeren worden nog steeds te vaak geconfronteerd met pestsituaties: als
slachtoffer, pester of als omstaander. Ook ouders en begeleiders van kinderen en jongeren
komen ermee in aanraking.
Alleen als we er ons bewust van zijn, kunnen we samen beginnen werken aan een meer
pestvrije wereld.
Op onze school werken we dagelijks aan een positief schoolklimaat waar ieder kind zich goed
voelt. Het volledige pestbeleid van onze school kunt u steeds nalezen op onze website
http://www.glsdewingerd.be/index.php/wie-zijn-wij/schoolbrochure/208-pestbeleid

*Maandopening
Geluk kun je samenvatten in twee woorden: 'andere mensen'. Het draait niet
om 'ik of dingen'. Geluk is niet te koop en je deelt het best met anderen.
Kaketoe voelt zich niet gelukkig helemaal alleen boven in de boom. Wie
samenspeelt en samenwerkt is veel gelukkiger. Je kunt elkaar helpen en
steunen. En samen lachen is veel leuker dan alleen.

*Poëzieweek
Donderdag 30 januari zijn we gestart met de poëzieweek . Poëzie is van belang bij de
ontwikkeling van een rijk taalgebruik en –begrip, versterkt het creatief denken, draagt bij aan de
emotionele ontwikkeling en stimuleert het abstract denken. Maar bovenal is poëzie gewoon
leuk! In de school hangen enkele grappige gedichten over het leraarslokaal, de trap, de
speelplaats en de toiletten. In elke klas zal er dagelijks een aantal gedichten gelezen worden.
Zo laten we de kinderen proeven van verschillende soorten gedichten en hopen we de liefde
voor poëzie over te brengen.
*Inschrijvingen voor schooljaar 2020 -2021.
Op woensdag 19 februari houden we onze eerste kleuterdag. Kleuters van de derde kleuterklas
kunnen dan op een speelse wijze kennis maken met Gls De Wingerd. Die avond is er om 20 u.
een infoavond voor de geïnteresseerde ouders. Vanaf maandag 2 maart starten de
inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar. Bent u tevreden over onze school, vertel het verder
of kom een uitnodiging afhalen om uit te delen.
*Oudercontact en winterrapport
De eerste week van februari bespreken we met directie, zorg- en klasleerkrachten alle kinderen
van de school. Tijdens de oudercontacten zal de klasjuf het winterrapport en het welbevinden
van uw kind bespreken. Het juiste afspraakuur zal u nog meegedeeld worden via de
schoolagenda.
*Kinderopvang
Zoals u reeds kon vernemen via de media heet Landelijke Kinderopvang voortaan
Ferm Kinderopvang. De werking blijft hetzelfde maar de nieuwe naam zal vanaf nu terug
komen in alle communicatie.
*Dag van de directeur
Deze ochtend kwamen alle leerlingen langs het bureel om er een pluim met een mooi tekstje
op te hangen. Een fijne attentie! Ik vind het nog steeds boeiend om dagelijks Gls de Wingerd in
goede banen te leiden en ermee voor te zorgen dat alle leerlingen en medewerkers zich goed
kunnen voelen en de kans krijgen om te groeien.

*Kalender

03/02
06/02
06/02
07/02
10-11/02
10/02
11/02
14/02
17/02
17/02
19/02
20/02
21/02
21/02
24-28/02

Een vrije dag
Samenwerking Zonnebos – klas 3
Scholenbeurs 5/6 Werf 44
Zwemmen
Winterrapport en oudercontact
Leeruitstap Vennebos en H.Hart /6
Jeugdfilmfestival 1/2/5/6
Samenwerking Zonnebos – klas 5
Moev Mega spelenpaleis / 2
Jeugdfilmfestival 3/4
Eerste kleuterdag + infoavond
Voorstelling Pjotr en de Wolfski /1
Carnaval
Zwemmen
Krokusvakantie

Vriendelijke groeten,
Wilfried Maes
Directeur Gls De Wingerd

