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Nieuwsbrief oktober
Beste ouders
*De eerste maand van dit schooljaar is voorbij gevlogen. Het weer was mooi en ook op school
verliep het vlot. De laatste dagen hebben we jammer genoeg enkele meldingen van positief
geteste leerlingen binnengekregen. Wij nemen dan steeds dadelijk de nodige stappen en
volgen verder het advies op van het clb. De ouders van medeleerlingen worden via het
ouderplatform op de hoogte gebracht van de besmetting en de te nemen maatregelen.
Ook in het onderwijs treden er nieuwe versoepelingen in. Toch blijft handhygiëne en goed
verluchte lokalen een prioriteit voor ons. Ook aan ouders vragen we om waakzaam te blijven en
de hygiënemaatregelen goed op te volgen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we het gezond
houden.
*Ouderplatform
Het ouderplatform is ondertussen goed ingeburgerd. U kunt daar ook steeds de jaarkalender
van de school per maand, per week of per dag raadplegen. Het beste overzicht krijgt u echter
als u bij “Lijst” gaat kijken. Heeft u meerdere kinderen dan kan deze lijst wel verschillend zijn.
Sommige activiteiten worden per klas geplaatst!
*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 op het secretariaat met vermelding van de activiteit.
• Meerdaagse uitstap (sportklas en zeeklas) . Na betaling van de uitstap krijgt u
automatisch van de school een ingevuld document voor het ziekenfonds.

*Oudervereniging
• Vorige week hebben jullie per gezin de Wingerd-schoolkalender ontvangen.
Het is weer een mooie uitgave geworden.
Een extra kalender kunt u steeds bijbestellen via onze website www.glsdewingerd.be en
doorklikken naar knop oudervereniging.
Op vrijdag 22 oktober 2021 zal de kaas- en wijnavond met kinderdisco doorgaan in het
dorpshuis van ‘s-Gravenwezel. De oudervereniging zal er alles aan doen om er een fijn,
gezellig en coronaveilig feest van te maken.
Meer informatie volgt vlug, maar zet deze datum al maar in uw agenda!
*Pedagogische studiedagen
[Typ hier]
De Wingerd, met wind in de zeilen!

• Woensdag 13 oktober houden we onze eerste pedagogische studiedag van dit
schooljaar. We verdiepen ons in een muzische grondhouding en zetten de eerste stap
naar een nieuw musicalproject waar u later nog meer over zal vernemen.
De kinderen hebben dan een vrije dag. Ferm organiseert deze dag opvang waarvoor u
wel moet inschrijven.
• Woensdag 24 november organiseren we een tweede studiedag rond executieve functies.
Opgelet deze datum was nog niet eerder medegedeeld! Gelieve 24 november dus zeker
te noteren zodat u tijdig opvang kunt organiseren.
*Spaaractie
• In de hal hangt er een poster waar de kinderen het stickertje van een kiwi kunnen kleven.
Hebben we 300 stickertjes dan krijgen we daarvoor 20 speelballen die we goed kunnen
gebruiken op de speelplaats.
• Bebat
Ook dit schooljaar mag u nog steeds onbeschadigde huis-,tuin- en keukenbatterijen
binnenbrengen. U heeft misschien al wel gehoord in de media dat deze batterijen
moeten passen in de cirkelvormige inwerpopening van de kubus. Dus grotere batterijen
moeten naar het recyclagepark. Wij krijgen voor de ingezamelde batterijen punten
waarmee we didactisch materiaal of speelgoed kunnen aankopen.
*Speeltijd op wieltjes
Voor iedere vakantie organiseren we steeds 1 dag ‘speeltijd op wieltjes’. 25 oktober mogen de
kinderen hun rolschaatsen, steps, skatebord,…. meebrengen. Omdat we bewegen belangrijk
vinden, vragen we om elektrisch speelgoed niet meer mee te brengen.
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