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Nieuwsbrief oktober
Beste ouders
*De eerste maand van dit schooljaar is voorbij gevlogen. We zijn echt blij dat alles vrij normaal
is kunnen verlopen en we nog geen klassen in quarantaine hebben moeten plaatsen. Deze
week bevragen we de kinderen eens hoe ze de hele corona- periode ervaren hebben. De
bevindingen en onze maatregelen worden dan verder besproken op de eerste leerlingenraad
van dit schooljaar.
In bijlage bezorg ik jullie informatief de nieuwe fiche rond ‘test/quarantaine’ en ‘aanmelden via
code’ die geldig zijn vanaf 1 oktober 2020. Deze documenten zijn opgemaakt door
verschillende actoren van Eerstelijnszorg Voorkempen.
*Ferm kinderopvang
Graag geef ik u enkele bedenkingen mee van onze partner Ferm.
• Indien uw kind wordt afgehaald door een andere persoon dan aangegeven bij
inschrijving, gelieve dit dan even te melden via de agenda of op een briefje.
• Kunt u door omstandigheden uw kind niet op tijd afhalen, gelieve dan te bellen naar het
nummer 0470805215
*Zorg
Deze maand krijgen de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar een overzichtsboekje van onze
zorgbib. Deze omvat boekjes die gaan rond thema’s zoals ADHD, ASS, dyslexie, … maar ook
scheiding van ouders, verlies, slaapproblemen, … Kinderen die graag iets meer vernemen over
een bepaalde problematiek kunnen bij juf Griet dan een boek ontlenen. Misschien zijn er ook
ouders die geïnteresseerd zijn in deze boekjes, om zelf of samen met hun kind te lezen. Het
overzichtsboekje kunt u verkrijgen via uw kind, of neem even contact op met de school.
*Terugbetaling jeugdactiviteiten
Sommige ziekenfondsen geven een terugbetaling voor schooluitstappen.
Gelieve rekening te houden met de volgende schoolafspraken:
• 1 daagse uitstap (leeruitstap of schoolreis) Ouders geven het in te vullen document 1
week voor of na de activiteit af in de school met vermelding van de activiteit.
• Meerdaagse uitstap (boerderijklas en zeeklas) . Na betaling van de uitstap krijgt u
automatisch van de school een ingevuld document voor het ziekenfonds.
*Sport
Onze turnjuf zal een tijdje afwezig zijn. De volgende periode krijgen de kinderen turnles van
meester Jef. Mag ik vragen dat uw kind steeds in orde is met zijn turnuitrusting (T-shirt van de
school – zwart of donkerblauw broekje en witte turnpantoffels). Regelmatig geven we dit terug
mee naar huis om te wassen.

Vorige dinsdag hebben alle kinderen kunnen deelnemen aan een workshop circus. Foto’s
komen eerstdaags op onze website www.glsdewingerd.be

*Oudervereniging
Ook onze oudervereniging heeft enkele berichtjes:
• Met enige fierheid stellen zij de Wingerd-schoolkalender voor.
Dit jaar was er omwille van Corona wel geen heuse fotoshoot in de turnzaal maar is het
een uitgave geworden met sfeerfoto’s van de opstart op 1 september en de Wingerddag.
Met veel plezier geven zij één kalender per gezin cadeau.
Natuurlijk kunnen jullie ook extra kalenders bijbestellen voor broers, zussen, opa's en
oma’s, tantes, nonkels, … en dit aan 10 euro per stuk. (zolang de voorraad strekt) Met
bijgevoegd strookje kunt u extra kalenders bestellen.
• De gezellige kaas-en wijnavond waar ook alle kinderen elk jaar opnieuw zo naar
uitkijken, kan spijtig genoeg niet doorgaan dit jaar! Als oudervereniging vinden we het
wel belangrijk om die jaarlijkse traditie niet zomaar te laten passeren, en daarom zijn we
op zoek gegaan naar een leuk alternatief!
Op vrijdag 23 oktober 2020, zullen we mooi verzorgde afhaalpakketten kaas, charcuterie
en/of lekkere wijntjes voorzien zodat jullie met jullie gezin en familie een gezellige avond
kunnen hebben!
Meer informatie volgt vlug, maar zet deze datum al maar in jullie agenda!
*Stages en bijscholingen
• Ook dit schooljaar geven we enkele studenten de kans om ervaring op te doen in onze
school. Klas 2,4 en 6 krijgen dit schooljaar een stagiair op bezoek.
• Dinsdag 6 oktober houden we onze eerste pedagogische studiedag van dit schooljaar.
We verdiepen ons verder in breed, doelgericht en motiverend evalueren.
De kinderen hebben dan een vrije dag. Ferm organiseert deze dag opvang waarvoor u
wel moet inschrijven.
*Verkeer
Vrijdag 8 oktober organiseren wij onze ‘uitgestelde’ strapdag. Het is de bedoeling om ouders en
kinderen te sensibiliseren over de wijze waarop ze naar school verplaatsen. Te voet, met de
fiets of al carpoolend als het kan, met de auto als het moet! We merken al wel op dat dit
schooljaar opmerkelijk meer kinderen met de fiets komen.
*Maandkalender
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