Nieuwsbrief februari
Beste ouders,
*Het nieuwe jaar draait weeral volop. De Corona–crisis blijft het nieuws beheersen. Ik ben dan
ook blij dat we door de genomen maatregelen en de waakzaamheid van ieder van ons tot nu
toe het virus uit de school hebben kunnen weren. We organiseren voorlopig geen
klasdoorbrekende activiteiten meer en er zal tot aan de krokusvakantie ook niet meer van plaats
gewisseld worden in de klas en in de refter. Als u thuis dan ook bewust omspringt met het
maken van een keuze i.v.m. de hobby’s van de kinderen dan blijft de vermenging van het aantal
bubbels beperkt en krijgen we hopelijk zicht op een betere lente.
*Onze leerlingen van klas 4 hebben naar jaarlijkse gewoonte deelgenomen aan de
vogeltelweek voor scholen van Natuurpunt. Na een vogelquiz zijn zij op de speelplaats de
vogels gaan observeren. Zoals ieder jaar komen de grotere vogels als de kauw, de zwarte
kraai, en houtduif graag hier de restjes op de speelplaats wegpikken. Toch ook de kleinere,
typische tuinvogelsoorten zoals pimpel- en koolmees, roodborst en huismus komen graag
smullen aan onze zelfgemaakte vetbollen.
*Week tegen Pesten
Iedere week leven ontelbare kinderen en jongeren zich uit op school, met hun favoriete sport of
in de jeugdbeweging. Maar niet altijd. Pesten is nog steeds één van de grootste problemen in
de ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Uit onderzoek blijkt dat één kind op zes in Vlaanderen gepest wordt tijdens hun jeugd. Eén kind
op dertig heeft er dagelijks mee te maken. (Cyber)pesten blijft tot op de dag van vandaag een
hardnekkig probleem.
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!
Op onze school proberen we dagelijks te werken 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
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*Maandopening
In februari komt Kagoe langs. Het is een vogel die heel veel van de wereld
rondom hem ziet. Deze maand proberen we zijn voorbeeld te volgen en
heel opmerkzaam te zijn naar wat rondom ons gebeurt om alzo te helpen, te
troosten en te waarderen.

*Poëzieweek
Donderdag 30 januari zijn we gestart met de poëzieweek. Poëzie is van belang bij de
ontwikkeling van een rijk taalgebruik, versterkt het creatief denken, draagt bij aan de emotionele
ontwikkeling en stimuleert het abstract denken. Maar bovenal is poëzie gewoon leuk! Iedere
klas werkt hierrond en dagelijks zal er 1 gedicht verschijnen op sociale media en op onze
website. Ook de actie van onze oudervereniging breng ik nog eens graag onder de aandacht. U
mag ons nog steeds een zelfgeschreven gedicht bezorgen dat we dan uithangen aan de ramen
van de turnzaal en refter zodat iedereen ze daar, coronaproof, kan komen lezen.
*Inschrijvingen voor schooljaar 2021 -2022.
Ouders van kleuters van de derde kleuterklas kunnen via de website hun kleutertje aanmelden
voor een verrassing. Zij krijgen van ons een pakje met leuke spulletjes en een bundeltje om op
een speelse wijze kennis te maken met Gls De Wingerd.
Woensdag 10 februari om 20 u. organiseren we een digitale infoavond voor de geïnteresseerde
ouders. Inschrijven kan via de website.
Vanaf maandag 1 maart starten de inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar. Best uw plaats
telefonisch reserveren. Bent u tevreden over onze school, vertel het zeker verder. Via
infoborden in de straat, promotie in bladen, reclamefolders en sociale media proberen we
zoveel mogelijk onze school kenbaar te maken.
*Oudercontact en winterrapport
Dinsdag krijgen de kinderen hun winterrapport. U hebt ook reeds kunnen inschrijven voor het
digitaal oudercontact. Zet uzelf en de computer tijdig op het afgesproken uur klaar. Hou er
rekening mee dat de digitale oudercontacten niet werken als u Internet Explorer als
standaardbrowser gebruikt. Gebruik Chrome, Mozilla of Microsoft Edge als standaardbrowser
en dan zou alles vlot moeten verlopen.
*Dag van de directeur
De leerlingen van het eerste leerjaar kwamen op de dag van de directeur, in naam van alle
leerlingen een mooie zelfgemaakte puzzel afgeven. Een fijne attentie van alle leerlingen. Het
blijft een uitdaging om in deze coronatijd alles vlot te laten verlopen. Mede dankzij het Wingerdteam lukt het ons om de kinderen aan te bieden waar ze recht op hebben!
*Carnaval
Volgende week is het weer tijd voor CARNAVAL! Dit jaar vieren we een hele week feest. Dit
doen we in stijl:
• Maandag 08/02: Met een hoed zit het goed. (Een pruik of andere hoofddeksels mag
natuurlijk ook
.)
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• Dinsdag 09/02: Kleur geeft je een goed humeur.
• Woensdag 10/02: Doe eens raar met je haar.
• Donderdag 11/02: Meisjes worden jongens, jongens worden meisjes. Juffen worden
meesters en meesters worden juffen.
• Vrijdag 12/02: Vrije keuze van kostuum
Op vrijdag 12/02 krijgen alle kinderen ‘s middags één warme, Brusselse wafel. Gelieve hiermee
rekening te houden bij het maken van de boterhammendoos.

*Kalender
03 – 04 – 05 februari
04 februari
08 – 12 februari
08 februari
10 februari
11 februari
12 februari
15 – 19 februari
25 februari
1 maart

Winterrapport en oudercontact
Medisch onderzoek klas 1
Week tegen Pesten + Carnaval in stijl
Bibliotheekbezoek
Digitale infoavond
Zwemmen 1 – 3 – 5
Brusselse wafel als lunch
Krokusvakantie
Zwemmen 2 – 4 – 6
Start inschrijvingen. Maak telefonisch een afspraak!

Vriendelijke groeten,
Wilfried Maes
Directeur Gls De Wingerd
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