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Nieuwsbrief januari
Beste ouders,
*Ook in 2021 starten we onze nieuwsbrief met enkele wensen. De kinderen hebben al hun
wensen met een zelfgeschreven nieuwsjaarbrief aan ouders en familie kunnen overbrengen.
Laten we 2020 snel uitgommen en laat ons samen tekenen voor een zorgzaam en gezond jaar.
Onze oudste leerlingen wens ik nog een fantastisch afsluiten van hun lagere schooltijd en een
vlotte, goede schoolkeuze naar het secundair onderwijs. Alle kinderen, het team en ouders van
De Wingerd wens ik een hoog welbevinden toe.
*Het begin van een nieuw jaar start ook steeds met goede voornemens. Ook in 2021 houden
we onze vijf kernwoorden “hartelijk – duidelijk – zorgend – kwaliteit en dynamisch” steeds goed
in gedachten!
Ook aan u, de ouders, vragen we om er mee voor te zorgen dat in 2021:
o u tijdig vertrekt naar de school zodat we de klasdag met de ganse groep kunnen
opstarten
o uw kinderen tijdens de donkere maanden steeds een fluovestje dragen
o u dinsdag – fruitdag niet vergeet
o u goed opvolgt waar uw kinderen mee bezig zijn en weet dat u met vragen steeds
terecht kunt
*Gezondheid
De scholen zitten nog steeds in code oranje en dat betekent dat we de reeds gemaakte
hygiënemaatregelen blijven volgen:
• Goede persoonlijke hygiëne
o neus snuiten in papieren zakdoeken en die onmiddellijk weggooien;
o mond en neus bedekken bij het niezen en bij voorkeur niezen op de arm
o handen regelmatig ontsmetten en wassen.
• Hygiëne op school
o De ramen staan de hele dag open. Met open ramen is het virus minder
geconcentreerd aanwezig.
o We zorgen voor hygiënisch materiaal: zeep en papieren handdoeken om handen
te wassen en te drogen, vuilnisbakken om de papieren doekjes na gebruik in te
gooien.
o We volgen een aangepast poetsschema.
o Aangepaste verdeling van de refterbeurten.
o Zo weinig mogelijk mengen van de klasgroepen.

o Enkel essentiële derden zijn welkom op school. Mensen van het clb en
ondersteuningsnetwerk zijn dus nog steeds welkom om onze kinderen mee te
begeleiden.
o Personeelsleden dragen een mondmasker wanneer de afstand niet kan
gegarandeerd worden.
o Oudergesprekken laten we zoveel mogelijk digitaal verlopen.
• Ook aan de ouders vragen we:
o Om zieke kinderen niet naar school te sturen.
o Uw verantwoordelijkheid te nemen indien u risico ontmoetingen hebt gehad.
o Uw mondmasker te gebruiken tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van de
scholen, binnen een straal van 200 m van de school.

*Zwemmen
De zwembaden hebben voor de kerstvakantie terug hun deuren mogen openen. Omdat we
sporten belangrijk vinden voor de ontwikkeling van de kinderen starten wij het schoolzwemmen
ook zachtjes op. In het zwembad willen we ook afstand blijven bewaren en daarom hebben we
besloten dat iedere klasgroep alleen gaat zwemmen. Zo komen de ene zwemweek klas 1 – 3 –
5 aan de beurt en de andere zwemweek klas 2 – 4 – 6. Op deze wijze mengen we de
klasgroepen niet en krijgt ieder kind dit schooljaar toch nog de kans om te zwemmen.
*Schoolnieuws
Onze zorgcoördinator, juf Griet zal nog een tijdje afwezig blijven. Juf Sandra zal vooral de
zorgadministratie en oudergesprekken overnemen. Juf Jolien en meester Jef zorgen voor de
ondersteuning naar de kinderen toe. Ook juf Chris en juf Heidi blijven nog afwezig.
*Dicht bij huis naar school
De scholen van Schilde zijn overeengekomen om de inschrijvingen voor schooljaar 2021 - 2022
te starten op 1 maart 2021. Er worden geen voorinschrijvingen voorzien voor broers en zussen
en kinderen van personeelsleden.
We bekijken nog verder hoe we onze kleutermiddag en infoavond voor geïnteresseerde ouders
digitaal kunnen organiseren. Kent u mensen die interesse hebben, spreek ze aan en vertel over
onze school. U als ouders zijn onze beste ambassadeurs.
*Kalender
Om gekende redenen vallen er heel wat activiteiten weg die vermeld staan op de kalender van
de oudervereniging.
De pedagogische studiedag van 13 januari verschuiven we naar 26 mei 2021.
Dus op 13 januari is het een gewone lesdag en 26 mei mag u dan noteren als een vrije dag
voor de leerlingen.

07 januari 2021
12 januari 2021
14 januari 2021
28 januari 2021
28 januari 2021
29 januari 2021

Leerlingenraad
Digitale vergadering oudervereniging
Zwemmen klas 1/3/5
Gedichtendag
Zwemmen 2/4/6
Een vrije dag

* Blijf ons volgen op www.glsdewingerd.be, Facebook en Instagram
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