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Nieuwsbrief december
Beste ouders,
*December….
….is gestart en de jaarwisseling staat voor de deur. Het oude jaar was niet gemakkelijk.
Corona, we zouden er liever niet meer over spreken heeft het gewone ‘school’-leven behoorlijk
door elkaar geschud.
Deze periode vraagt nog steeds heel veel van de mensen. We mogen zeker niet vergeten dat
ook onze kinderen hier last van ondervinden. Wij proberen als school zo normaal als mogelijk te
draaien. Het wakkert ons aan om creatief te blijven en we zijn dan ook blij dat de Sint toch een
bezoek brengt op onze school. Hij heeft dit wel eerst door enkel Pieten laten onderzoeken of hij
wel op pad mocht gaan. Kerstbomen, verlichting en versiering zullen ook de school daarna in
een warme sfeer brengen wat goed is voor het welbevinden van onze leerlingen. Een plaats
waar kinderen graag komen, bevordert het samen leren, samenwerken en spelen.
De kerstviering in de kerk, de kerstdrink van de oudervereniging en de kerstboomverbranding
kunnen niet plaatsvinden. We gaan wel een lichtje brengen in onze omgeving. De
zesdeklassers brengen in naam van de ganse school een kerstboom met kerstwensen naar de
bewoners van het woonzorgcentrum.
*Schoolfoto’s
Vorige week hebben de kinderen een foto en inlogcode meegekregen. Hopelijk hebt u al tijd vrij
gemaakt om eens op www.marcadriaenssens.com een kijkje te nemen en enkele mooie foto’s
van uw oogappel(s) te bestellen. U vindt er tevens leuke geschenkideeën voor de feestdagen.
Weet dat u bij iedere bestelling ook de school een beetje steunt.
*Schoolzwemmen
De zwembaden openen vanaf deze week hun deuren. Na overleg hebben wij besloten om nog
even te wachten tot na de kerstvakantie om het schoolzwemmen terug op te starten. Omdat we
bewegen belangrijk vinden krijgen de leerlingen op de huidige zwemmomenten een extra
turnles!
* De Wingerd vanaf nu ook op Facebook!
Vanaf vandaag kan u onze school ook volgen op Facebook. U kan ons vinden onder de naam
Lagere School De Wingerd. Op deze pagina kan u op regelmatige tijdstippen berichtjes vinden
over het reilen en zeilen op onze school.
We hanteren hier dezelfde regels als met de foto’s op onze website, d.w.z. geen individuele
foto’s, wel groepsfoto’s om de sfeer weer te geven.

We houden rekening met hetgeen u in het begin van het jaar heeft aangeduid in de
privacyverklaring en het gebruik van beeldmateriaal op o.a. de website van onze school.
Als u er bezwaar tegen heeft dat uw kind (in groep) op facebook komt, gelieve dit dan zo snel
mogelijk te laten weten op school.admin@schilde.be, dan houden we daar rekening mee.
Samen kunnen we De Wingerd nog beter in beeld brengen!
*Vernieuwing schoolraad
Om de 4 jaar wordt de schoolraad vernieuwd. Een schoolraad is een verplicht
participatieorgaan. De wet regelt zo de mogelijkheden tot inspraak in de school. In de
schoolraad zetelen ouders, leerkrachten en vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap
aangevuld met de directie van de school. Elke geleding telt minimaal 3 vertegenwoordigers.
Iedere ouder kan zich kandidaat stellen. Indien er niet meer dan 3 ouders kandidaat zijn dan
zijn deze ouders de verkozenen. Indien er meer dan 3 ouders kandidaat zijn dan volgen er
verkiezingen. Meer info is terug te vinden in de bijlage.

*Schoolrekening.
De eerste schoolrekening van dit schooljaar zal deze week in uw mailbox aankomen. Via de
geïntegreerde betaalknop kunt u gemakkelijk en snel de betaling uitvoeren. Lees zeker het
volgende item moest het niet zo eenvoudig zijn om deze rekening te betalen.
*Onderwijscheque maakt schoolkosten betaalbaar
Naar school gaan kost geld. Het gemeentebestuur van Schilde wil gezinnen steunen met de
onderwijscheque. Onderwijscheques zijn een manier om korting te krijgen op de schoolkosten
van uw kind(eren). De cheques kunnen gebruikt worden om verplichte schoolkosten te betalen
zoals:
•
•
•
•
•
•

verplichte uitgaven vastgelegd in het schoolreglement
schoolreizen en uitstappen georganiseerd door de school
sportdagen en andere activiteiten tijdens de schooltijden
verplichte aankoop van boeken, werkmateriaal en kopies van de school
zwem- en turngerief van de school
schoolmaaltijden
Wie komt in aanmerking?
• Alle schoolgaande kinderen die wonen in Schilde EN die beantwoorden aan één van de
volgende criteria:
- Kinderen met Verhoogde Tegemoetkoming
- Collectieve schuldenregeling of budgetbeheer
- Gezin heeft een laag inkomen (jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan
19.566,25 euro verhoogd met 3.622,34 euro per persoon ten laste)
Wat is het bedrag per kind?
• Kleuteronderwijs: 40 euro per leerling per schooljaar
• Lager onderwijs: 60 euro per leerling per schooljaar
• Secundair onderwijs: 80 euro per leerling per schooljaar
Hoe kunt u de onderwijscheque aanvragen?
• De onderwijscheque kunt u online aanvragen.
• U kunt het aanvraagformulier ook afhalen bij het Sociaal Huis.

Na onderzoek ontvangt u een brief met de beslissing. Indien u recht hebt op een
onderwijscheque, kunt u ze afhalen op het OCMW. U dient de onderwijscheques te bezorgen
aan het secretariaat van de school.
Meer informatie
Sociaal Huis
Turnhoutsebaan 67, Schilde
03 383 62 18
socialedienst@schilde.be
elke werkdag bereikbaar van 8.30 tot 12 uur (enkel op afspraak)

*Maandkalender december
04 december

Bezoek Sint

07 december

Vaccinatie klas 1 en 5

21/12 – 04/01

Kerstvakantie

Met vriendelijke groeten,
Wilfried Maes
Directeur Gls De Wingerd

