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Nieuwsbrief december
Beste ouders,
*December….
….is gestart en de jaarwisseling staat voor de deur. Het voorbije jaar begon in volle coronatijd.
Gelukkig kregen we stilaan terug wat meer vrijheid maar jammer genoeg wint op dit moment het
virus weer en verloopt alles terug moeilijker.
We hebben steeds geprobeerd het welbevinden van onze leerlingen voorop te stellen en het
schoolleven zo normaal mogelijk te laten verlopen. Als school is dit niet altijd eenvoudig maar
we proberen er steeds het beste van te maken. Jammer genoeg zijn we nu toch verplicht om
enkele activiteiten te annuleren of te verplaatsen.
• De Sint heeft laten weten dat hij niet mag langskomen. De juffen hebben snel geschakeld
om deze week toch wat Sintsfeer in de school te brengen. Nadien is het tijd om de
school in een Kerstsfeer te brengen met lichtjes en kerstbomen zodat de school een
plaats blijft waar kinderen graag komen.
• Omdat we geen klasgroepen mogen mengen, splitsen we de zwembeurten terug op
o Donderdag 2 december zwemmen voor klas 2 – 4 – 6
o Donderdag 16 december zwemmen voor klas 1 – 3 – 5
• Geen kerstviering in de kerk voor de kinderen van RKG. We houden wel een stemmig
moment rond de vuurkorf met de ganse school.
• Kerstboomverbranding van 15 januari is afgelast.
• Deze week gingen we normaal van start met de voorbereiding van onze musical. Na veel
puzzelen hebben we de voorstellingen kunnen verplaatsen naar 24 – 25 juni 2022. De
voorbereiding van dit muzisch feest willen we dan starten na de Paasvakantie.
*Corona
We blijven de maatregelen goed opvolgen. We vragen ook aan de ouders om zich aan de
afspraken te houden en misschien verjaardagsfeestjes of andere bijeenkomsten tot een
minimum te beperken. Stuur een kind dat zich niet goed voelt niet naar school en contacteer bij
twijfel de huisarts. Op deze wijze zorgen we samen voor een veilige leeromgeving.
*Schoolfoto’s
De kinderen hebben enkele weken geleden 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 steunt.

De Wingerd, met wind in de zeilen!

*Zonnepanelen
U hebt misschien ook via de media vernomen dat de gemeenteraad van november beslist heeft
dat Zonnewind via een burgercoöperatie, zonnepanelen op het dak van de turnzaal van de
Wingerd zal plaatsen. Het traject zal opstarten in het voorjaar van 2022.
In februari zal Zonnewind op een infomoment toelichting geven over het project.

* De Wingerd 1 jaar op sociale media
1 jaar kunt u ons al terugvinden op sociale media onder de naam Lagere School De Wingerd.
Op regelmatige tijdstippen ziet u berichtjes verschijnen over het reilen en zeilen op onze school.
Misschien bent u al een trouwe volger of misschien moet u nog op zoek gaan naar onze pagina.

*24 december is het maar een halve dag school. Om 12.05 eindigen de lessen. Kinderopvang
Ferm voorziet ook geen opvang na schooltijd.

*Maandkalender december
02 december

Zwemmen voor klas 2 – 4 - 6

06 december

Medisch onderzoek klas 4

16 december

Zwemmen voor klas 1 – 3 - 5

22 december

Wintersportdag Schaatsen winterdorp Schilde (onder
voorbehoud)

24 december

Halve dag school

27/12 – 07/01

Kerstvakantie

Met vriendelijke groeten,
Wilfried Maes
Directeur Gls De Wingerd
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