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Nieuwsbrief maart
Beste ouders,

*Maart is aangebroken en we hebben al even mogen proeven van de lente. Laat ons hopen en
dromen dat we na 1 jaar Corona stilaan zicht krijgen op een normaler leven. Een lichtpuntje is al
dat we terug de kans krijgen om met de klasbubbel op leeruitstap te gaan. We zijn nu aan het
bekijken welke uitstappen we veilig kunnen plannen. De reeds genomen maatregelen blijven we
nog strikt opvolgen.
* De vieringen van de eerste communie en vormsel in de Vlaamse bisdommen worden
verplaatst naar september.
Voor onze leerlingen die vieren in Schilde wordt dit
• Eerste communie op zaterdag 4 september om 9u30, 11u en 13u30
• Vormsel op zaterdag 18 september om 9u30 en 11u.

* Jeugdboekenmaand

In 2021 bestaat de Jeugdboekenmaand 50 jaar. Dat is niet alleen een goede reden om het
lezen te vieren. Het is ook hét moment om dank je wel te zeggen tegen iedereen die lezen
mogelijk maakt. Applaus dus voor alle auteurs, illustratoren, redacteurs, vertalers, vormgevers,
uitgevers, drukkers, boekhandelaren, bibliotheken, scholen, juffen en meesters,
leesbevorderaars en hoera voor alle grote en kleine lezers, voorlezers en meelezers.
'Lezen is een feest!' en onder die noemer vieren we een maand lang en brengen we traditioneel
ook het lezen op school onder de aandacht
-

Het leeskwartier dat we voor de kinderen een heel schooljaar organiseren blijft natuurlijk
ook nu doorlopen.

-

Twee keer per maand brengen de kinderen een bezoek aan de bibliotheek van
’s-Gravenwezel.
De kinderen kunnen ook steeds gebruiken maken van de klasbibliotheek. Dankzij een
mooie cheque van 400 euro geschonken door Davidsfonds Schilde kunnen we voor elke
klas weer enkele mooie boeken bijkopen.

*De Wingerd een kleine school met een groot hart
• Goeddoelactie
De week van 15 maart wordt een speciale week voor de kinderen van onze school. Het wordt
een week waarin we ons groot hart laten zien.
Wij hebben als school een traditie van het steunen van goede doelen. Zo werkten wij in het
verleden bijvoorbeeld al rond ‘Het feestvarken’ waar we geld inzamelden om ervoor te zorgen
dat kinderen in armoede hun verjaardag konden vieren.
Ook dit jaar willen wij samen met de oudervereniging andere mensen kansen bieden. Deze
keer heeft het te maken met sterren! De vzw waar we voor gekozen hebben heet dan ook:

Het gaat om een gemeenschap in Zuid-Afrika die dicht bij het Krugerpark gevestigd is. De
nadruk ligt voornamelijk op het verbeteren van het onderwijs, maar er wordt ingezet op groot
en klein. Hoe wij ervoor willen zorgen dat deze mensen kunnen schitteren, daar komt u
binnenkort alles over te weten.
Meer info kunt u al terugvinden op www.twinklingstars.org
• Pyjamadag
Vrijdag 12 maart is het Pyjamadag Dan steunen we alle kinderen en jongeren die langdurig of
chronisch ziek zijn en daardoor vaak niet naar school kunnen gaan. Via bednet blijven zij dan in
contact met de school. Die dag mogen de kinderen in pyjama naar school komen om alzo
Arthur van het eerste leerjaar en alle ander bednetters een opkikkertje te geven.
• Luca met power
Luca van het tweede leerjaar heeft omwille van een premature geboorte een hersenverlamming
opgelopen. Luca heeft hierdoor een motorische achterstand. Na en soms tijdens schooltijd volgt
hij therapie om zijn motoriek te verbeteren. In maart zal hij een operatie ondergaan die ze nog
niet in België uitvoeren. Wij wensen Luca dan ook veel succes in Amerika. Meer info kunt u
terug vinden op www.lucametpower.be
*Inschrijvingen
Vandaag start de inschrijving voor het nieuwe schooljaar. Ben u tevreden en kent u nog buren,
vrienden,…… vertel hen over onze school. Vergeet ook niet de broer of zus die naar het eerste
leerjaar mag in te schrijven. De inschrijvingen verlopen digitaal. Op onze website
www.glsdewingerd.be bevindt zich een nieuw knop ‘inschrijven’. Hier kan u alle gegevens van
de nieuwe leerling invullen. Nadien contacteren we de ouders voor een persoonlijk gesprek. Er
zijn ook nog vrije plaatsen in de andere klassen.

*Maandopening
In maart komt SPORO langs. Bent u blij of bang als u aan de toekomst
denkt. Gelukkige mensen dromen van fijne dingen die ze nog gaan doen. Zij
maken plannetjes om hun dromen stap voor stap waar te maken, zoals
Sporo en zijn vriendjes. Deze vogels willen een nestje bouwen en hebben
veel nieuwe ideeën die ze samen uitwerken. Durf te dromen en maak stap
voor stap deze droom waar.

*Verkeer
• Project Route2School
De scholen in de gemeente Schilde werken, samen met het gemeentebestuur, mee aan het
project Route2School. Via dit project willen we een grondige analyse laten maken van de
verkeersveiligheid op onze schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van onze leerlingen.
Hiervoor roepen we in de eerste plaats uw hulp in! We willen niet alleen leerlingen, maar ook
ouders, leerkrachten en politie betrekken.
Via Route2School krijgt u de mogelijkheid om mobiliteitsknelpunten op schoolroutes te melden.
Vergeet zeker geen foto’s mee op te laden! Die zijn cruciaal om de juiste interpretatie en
analyse van het knelpunt te maken. Ook kan u mee nadenken over oplossingen. We willen
samen met u op zoek gaan naar goede oplossingen om de verkeersveiligheid van onze
leerlingen te verbeteren.
Langs deze weg willen we dan ook een warme oproep doen om deel te nemen aan dit project.
Uw inbreng is namelijk zeer belangrijk om mee de verkeersveiligheid van de leerlingen te
verbeteren! Voor het Route2School-project verzamelen we van 14 maart 2021 tot en met 1
mei 2021 zoveel mogelijk data. In een volgende stap volgt een grondige analyse van de
verzamelde data die besproken wordt met de gemeente Schilde, politie en de scholen. De
resultaten van het project zullen uiteindelijk publiek meegedeeld worden, zodat iedereen ziet
welke stappen we ondernemen om de verkeersveiligheid van de leerlingen te verbeteren.
Uiteraard vraagt verwerking, analyse, opmaak actieplannen… de nodige doorlooptijd. Ook kan
niet alles onmiddellijk aangepakt of opgelost worden. Bedankt om ons de nodige tijd te geven
om deze structurele methodiek uit te rollen!
12 maart krijgt u van mij nog een brief met de juiste werkwijze.
Meer info over het project: www.route2school.be
• Meester op de fiets
Dinsdag 9 maart zal er weer een volledig parcours uitgezet worden op de speelplaats en
oefenen we de fietsvaardigheid bij onze leerlingen. Voor de veiligheid van uw zoon of dochter
gebeurt dit het best met de eigen fiets. We zorgen er dus voor dat alle kinderen deze dag hun
fiets en fietshelm bij hebben.
*Kalender

01-02-03 maart
01 maart
05 maart
08 maart
09 maart

Bespreking basofiche /6
Start inschrijvingen
Leerlingenraad
Bibliotheekbezoek
Moev Meester op de fiets

11 maart
12 maart
12 maart
15 maart
16 maart
18 maart
23 maart
25 maart
25 maart
29 maart

Zwemmen 1 – 3 – 5
Pyamadag
Medisch onderzoek /1
Start enquête Route2school
Start Goedoelactie Twinkling - Stars
Maandopening
Digitale vergadering oudervereniging
Zwemmen 2 – 4 - 6
Vergadering schoolraad
Bibliotheekbezoek

