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Nieuwsbrief september
Beste ouders,
*Welkom
Het is fijn dat u voor onze school gekozen heeft. We zullen er alles aan doen om ervoor te
zorgen dat alle kinderen sterke vleugels krijgen in De Wingerd.
*Jaarthema
We hebben ervoor gekozen om het jaarthema van vorig schooljaar, gebaseerd op een boek van
Leo Bormans verder af te werken. De hoofdpersonages in ons jaarthema zijn vogels die leven
in een wereld die gekenmerkt wordt door verscheidenheid, respect en waarden. De
karakteristieke eigenschappen van vogels vormen een rol in ons verhaal! Vele pluimen, sterke
vleugels!
*Corona
Er is nog nooit zoveel uitgekeken en geschreven over de start van een nieuw schooljaar als dit
jaar. We zijn dan ook blij dat we kunnen starten met alle kinderen. Voor het lager onderwijs is
het de bedoeling dat de school steeds openblijft, in welke kleurcode we ook zitten. Met de
coronawerkgroep, waar ook een afvaardiging van schoolbestuur, schoolraad en
oudervereniging inzit, hebben we nieuwe risicoanalyses gemaakt om alles zo veilig mogelijk te
laten verlopen. De belangrijkste afspraken zet ik even op een rijtje:
• Kinderen blijven zoveel mogelijk in klasbubbels maar mogen op de speelplaats wel met
iedereen spelen.
• Handhygiëne blijft zeer belangrijk en de kinderen zullen regelmatig hun handen moeten
wassen of ontsmetten. We hebben een extra wasstraat geplaatst op de speelplaats!
• Ouders blijven welkom op onze school maar moeten wel eerst een afspraak maken
(agenda, telefonisch, per mail).
• Alle bezoekers boven de 12 jaar dragen op het schooldomein een mondmasker.
• Om niet teveel volk op 1 plaats samen te brengen zouden we graag de 3 uitgangen
optimaal gebruiken. In bijgeleverde brief kunt u invullen aan welke uitgang u uw kind
komt afhalen. We vragen aan de ouders om ook het mondmasker te dragen bij het
brengen en halen van uw kind.
• Logo en kiné voor de schooluren of tijdens de middag kan voorlopig niet. Enkel de
kinderen met een revalidatiedossier kunnen logo of kine krijgen op school. Ook de
ondersteuners en clb-medewerkers blijven welkom op onze school om de hun
toegewezen kinderen verder te helpen
• Tijdens verjaardagen vieren we feest. Gezond en coronaproof trakteren mag. Geen
zelfgebakken cake maar wel een individuele, voorverpakte traktatie. We blijven trouw
aan onze visie om op school steeds een gezonde traktatie te voorzien en dus geen
snoep!

• Met een speciaal opgemaakt onderhoudsplan en extra poetshulp zorgen we dagelijks
voor een propere school.
• We zorgen ook steeds voor goed verluchte lokalen. Hier gaat gezondheid voor comfort.
Het zou kunnen dat uw kind vraagt om reeds een truitje aan te doen.

*Schooltoeslag 2020-2021
De schooltoeslag voor het schooljaar zal automatisch betaald worden via het Groeipakket.
Meer info op www.groeipakket.be

*Communicatie
Informeren waarmee we op school bezig zijn, vinden we heel belangrijk.
De schoolagenda is een eerste brug tussen klas en thuis. Overloop samen met uw kind de
agenda en plaats er een handtekening in. Heeft u vragen of bemerkingen blijf er niet mee
rondlopen maar bespreek het met de klasjuf of iemand anders van het schoolteam.
Verder hebben we:
• 3 oudercontacten
• iedere eerste schooldag van de maand verschijnt er een nieuwe nieuwsbrief
• brieven voor speciale gebeurtenissen
• onze website waar u het schoolleven goed op kunt volgen: www.glsdewingerd.be
• de infoborden aan de poort waar u steeds de weekkalender kunt terugvinden
• dit schooljaar gaat u ons ook kunnen volgen via sociale media (info volgt)
Vorig schooljaar zijn we gestart met het ouderplatform.
Elke ouder of begeleider heeft hiervoor een individueel gebruikersnaam en wachtwoord
gekregen. Voor alle kinderen van 1 gezin is dit hetzelfde.
Op dit ouderplatform kunt u:
• de kalender bekijken
• alle berichten en nieuwsbrieven lezen
• de schoolrekening nakijken
• inschrijven voor de infoavond en oudercontacten
• de contactgegevens nakijken.
Staat er een foutje in de contactgegevens of wil u de brieven toch nog op papier ontvangen
stuur dan een mail naar school.admin@schilde.be

*Ouderavond
Op maandag 7 september houden we onze eerste infoavond. U krijgt hier heel wat informatie
over het school- en klasleven Het is dit jaar wel een aangepaste versie. We organiseren om
18.00 en 20.00 uur een infomoment. Ieder moment voorzien we plaats voor de helft van het
aantal leerlingen van die klas. Van ieder kind is er ook maar 1 ouder met mondmasker
toegelaten.
Deze week krijgt u nog een uitnodiging om u in te schrijven voor deze infoavond.
Klas 3 gaat de digitale variant van onze infoavond eens uittesten. Zij voorzien een meeting.

*Oudervereniging
Onze oudervereniging komt op 9 september voor een eerste maal samen. Op deze
startvergadering worden eerst de bestuurstaken verdeeld. Het jaarprogramma en de verdeling
van de verschillende werkgroepen zal worden opgemaakt. Heeft u zin om op vrijwillige basis u
in te zetten voor de school … welkom om 20.00u in de refter.
Er zal weer een prachtige kalender gemaakt worden. De oudervereniging bezorgt ieder gezin
een kalender. Extra exemplaren kunnen nadien bijbesteld worden.
!! Laat het ons via de schoolagenda of per mail weten, indien uw kind niet mag gefotografeerd
worden voor deze kalender.

*Gezondheidsopvoeding
• Hand- en nieshygiëne: Onze school blijft extra aandacht schenken aan hand- en
nieshygiëne. Graag vragen we dat iedere leerling 1 doos papieren zakdoekjes per
schooljaar meebrengt naar de klas. Zo heeft iedere klas een mooie voorraad om te
gebruiken gedurende het schooljaar.
• Water drinken: We geven de kinderen de kans om op meerdere tijdstippen van de dag
water te drinken. Water zorgt onder andere voor een verbeterde concentratie. Kinderen
die willen, mogen tijdens de lessen een drinkbus of flesje gevuld met water bij de hand
houden. Iedere klas hanteert hier zijn eigen klasafspraken. Zorg wel voor een goed
afsluitbare fles.
• De zitkussentjes voor een goede zithouding en een betere bloeddoorstroming zijn door
de kinderen terug enthousiast in gebruik genomen.
• Graag vragen we blijvende aandacht voor gezonde tussendoortjes, een gezonde
brooddoos en een gezonde traktatie:
o Het is belangrijk dat de kinderen van thuis een gezonde brooddoos meekrijgen.
o Dinsdag houden wij onze fruitdag en gebruiken de kinderen enkel gezonde
tussendoortjes.
*Kalender
01 september
04 september
07 september
09 september
16 -17 -18 sept
17 september
24 september

Start nieuwe schooljaar
Wingerdag
Infoavond
Vergadering oudervereniging
Boerderijklas Wortel
Zwemmen 1/2/5/6
Schoolfotograaf komt langs

Laten we samen voor een gezond schooljaar en een goede samenwerking gaan!
Vriendelijke groeten,
Wilfried Maes,
directeur Gls De Wingerd

