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Dag ouders
We kijken terug op een fijn schooljaar, al was het eerste trimester niet steeds
evident met de minder begrijpelijke maatregelen rond corona en de klassen in
quarantaine plaatsen.
Toch mogen we terugblikken op een boeiend en tof schooljaar!
Onze samenwerking is vruchtbaar en aangenaam geweest.
’t Was fijn om met onze opgroeiende kinderen samen te leren en te leven.
Ze daagden ons iedere dag uit, ze worstelden met zichzelf en elkaar en stonden open
voor nieuwe initiatieven.
Wij probeerden steeds het beste van onszelf te geven.
Als we dit schooljaar overschouwen, krijgen we een dankbaar gevoel.
Er zijn zoveel fijne momenten geweest!
En als er al eens een moeilijk moment tussenkwam, dan vertrouwden we er op dat alles
weer in zijn plooi zou vallen.
Maar … nu lacht de vakantie ons toe!
We hoeven niet langer het schoolritme na te leven, want iedereen mag voor even zijn
eigen weg gaan.
We mogen het rustiger aandoen en ons eigen levensritme kiezen.
We wensen jullie een prachtige vakantie vlakbij de deur of ver weg!
Geniet van de schoonheid van de natuur, de vrijheid, de rust en de stilte!
Maar geniet vooral van elkaars gezelschap, de vreugde en de vriendschap.
En voor we het weten, zijn onze batterijen weer volledig opgeladen en kunnen we er
weer een schooljaar tegenaan.
We wensen iedereen een TOFFE vakantie toe!
Het schoolteam en juf Gisella
***WIJNGAARDNIEUWS***

→ We geven iedereen een oorverdovend applaus!!!
Ons schoolteam en onze kinderen juichen keihard, omdat ze vanuit alle
hoeken en kanten hulp aangeboden kregen.
‘DANK JE WEL!’.
☺ We danken jullie voor de fijne samenwerking! Het doet deugd te ervaren
dat jullie geloven in ons en in onze schoolwerking. Bedankt voor jullie
vertrouwen!
→ We geven elke ouder een GROOT applaus!!!
Mama en papa, bedankt voor jullie inzet en flexibiliteit tijdens dit
schooljaar waar corona nog steeds aanwezig was in de
wintermaanden.
Jullie hebben dat fantastisch gedaan!!

→ We zijn ons oudercomité zeer dankbaar!!!
Een grote dank aan ons oudercomité voor hun inzet dit schooljaar, hun
enthousiaste samenwerking en hun financiële bijdrage.
Een grote dank voor de verrassing die we gaan krijgen op de eerste
dag van het schooljaar 2022-2023. SPANNEND ……..

➔ Dank aan ALLE vrijwilligers
Een grote dankjewel aan al
diegene die het voorbije
schooljaar zich vrijwillig
inzetten voor onze school.

→ Wereldfeest 3 en 4

Op dinsdag 17 mei trokken de derde- en vierdeklassers naar het gemeentehuis in
Vorst. Om half 10 werden ze verdeeld in 3 groepen.
De vierdeklassers kregen een workshop rond klimaatverandering. In groepjes bedachten
ze in een toneeltje oplossingen voor de wereldproblemen zoals bosbranden, hittegolven,
overstromingen… Er kwamen heel wat creatieve ideeën uit de bus.
De derdeklassers werkten rond discriminatie en ongelijkheid. De ene groep bedacht
toneeltjes daarrond en de andere groep zag het vooral muzikaal en werkten rond het lied
“de kleine zeemeermin” . Ook zij genoten van het creatief bezig-zijn.
Na een korte pauze werden we om 11 uur allen verwacht in het Fortun voor de
voorstelling over “zee om zeep”. Daar genoten we van een knotsgekke musical…. Maar we
onthouden vooral : plastiek is slecht voor het milieu, maar SAMEN kunnen we veel
veranderen!

→ Russelberg op bezoek (integratie 6de leerjaar en 1ste secundair)
We kregen op donderdag 31 maart de school
uit Tessenderlo (Russelberg) op bezoek.
Online maakten we contact met een oudleerling van ons (Aline). Zij lichtte enkele
dingen toe over haar school en liet ons ook
een filmpje zien van de school om zo al een
glimp te kunnen opvangen.
Nadien werden de leerlingen in groepen
verdeeld en moesten ze zo veel mogelijk
opdrachten tot een goed einde brengen. Elke
keer verdienden ze bamboestokken om
uiteindelijk dit prachtig kunstwerk te maken!

➔ Het 4de naar Hidrodoe
De kids van het vierde leerjaar zijn op vrijdag 6 mei naar Hidrodoe
geweest.
We maakten daar een leuke wandeling en mochten genieten van
de mooie natuur.
Als we heel stil waren, konden we zelfs enkele vogels horen. In de
namiddag speelden we allerlei spelletjes i.v.m. water en bekeken
we een film over het zuiveren van ons drinkwater.
Kortom het was een dagje genieten!

➔ Onze 5-jarigen kleuters leren onze gemeente kennen
In juni maakten onze kleuters van
3kk op een speelse manier kennis
met hun dorp. Ze leerden over een
aantal bezienswaardigheden en over
de geschiedenis van Veerle –
Laakdal. Ze knutselden een heus
dorp uit papier en met andere
constructiematerialen. De
constructietafel werd ook
omgetoverd in hun eigen dorpje
Veerle. Geen enkel detail ontbrak!
Ook de kerk stond, net zoals in
1910, even weer in lichterlaaie
tijdens een van de
schilderactiviteiten. Als afsluiter van
de week was er een fantastische
rondrit met de bus, waarbij onze bengels alles “live” konden bewonderen. Maar de kers op
de taart was het bezoek aan de burgemeester, die onze lieve vriendjes een fantastische
rondleiding gaf in het prachtige gemeentehuis.

→ De derde graad op verkenning in de mijn
De leerlingen van het 5de- en 6de leerjaar gingen op dinsdag 13
juni naar de mijn in Beringen.
We werden er ondergedompeld in het leven van een echte
mijnwerker. We mochten de werkkledij van een mijnwerker
aandoen en kregen een rondleiding in een nagebootste
mijnschacht. In de namiddag was het klimmen en klauteren
geblazen op de avonturenberg. Wat hebben de kids, de juffen
en de meester genoten van dit fijne dagje!

→ Kleutersportdag
Donderdag 16 juni werd de gemeentelijke sporthal omgetoverd tot een heus sport- en spelpaleis
om onze kleuters te plezieren. Naast al dat intensief bewegen
werd ook aandacht geschonken aan 'rust' en
'relax'. De kleuters mochten proeven van
evenwichtsparcours, diverse gooistanden,
kinderyoga, springkastelen,... een supertoffe
dag!!

→ Sportdag lagere school
De kinderen van de lagere school konden hun hartje ophalen tijdens de jaarlijkse sportdag. Het
werd een sportieve mix van nieuwe activiteiten. Lasershoot, schiet -en gooispelen, diverse
springkastelen... Niets dan enthousiaste en voldane reacties bij aankomst!

→ De politiecombi op bezoek
Maandag 20 juni, tijdens onze verkeersweek, kregen wij
bezoek van onze wijkagent en zijn politiecombi. Alle leerlingen
van de kleuterschool mochten aanschuiven voor een
enthousiaste en toch wel spannende uiteenzetting over de
werking van zo'n politiewagen. Zelfs de sirene moest eens
getest worden... iets om nooit te vergeten.

→ Het glazen masker in het 3de leerjaar
De kinderen van het derde leerjaar lazen het boek “Het glazen masker”, een aangrijpend verhaal
over een meisje dat zwaar verbrand raakte en hier, helaas, lang de gevolgen van draagt. We
wilden dan ook wel eens wat meer weten over de gevaren van brand, hoe dan adequaat te
reageren maar vooral … proberen om brand te vermijden ! In de werkboekjes van de vzw Help
Brandwonden Kids en de bijhorende educatieve opdrachten vonden we héél wat nuttige informatie.
En… wat hebben we toch geluk! De papa van Stan en Lena Linders is brandweerman in de
kazerne van Westerlo. Met veel enthousiasme leidde hij ons op zijn vrije dag een ganse
voormiddag rond in de hele kazerne! Buiten mochten we met een échte brandweerslang
blusoefeningen doen en wat stonden we versteld van het talrijke materiaal dat in zo’n
brandweerwagen netjes opgeborgen zit! Uitgerust met zware brandweerhelm en dito -vest trokken
we beurtelings een kort sprintje. Met heel wat boeiende informatie rijker én een berg respect voor
de brandweermannen vertrokken we terug naar school. Dankjewel, Steven !

→ Samen heerlijk ravotten in de speeltuin !
Om het schooljaar gezellig af te sluiten gingen alle
kleuters samen naar de speeltuin. Alles zat mee…
10/10 voor sfeer en gezelligheid, prima weertje,
superleuke speeltuigen en net voor het naar huis
gingen nog even genieten van een heerlijk ijsje. Wat
een top-dag!

→ Houffalize: Bosklassen van 30 mei – 3 juni 2022
Maandagmorgen vertrokken we, na het inladen van onze bus, richting Houffalize. Daar
aangekomen om 12 uur, laadden we de bus helemaal uit en gingen we gezellig picknicken aan de
oever van de Ourthe. Na een korte verkenningswandeling van het dorpje zelf mochten we eindelijk
op onze kamers. Prachtige duplexappartementen werden onze ‘woonplaats’ voor de komende 5
dagen. We genoten in Houffalize van de prachtige natuur, een GEWELDIGE death ride ervaring,
klimmen op de rotswanden met de Ourthe onder onze voeten, een glijbaan van 30 meter, een
rondleiding in Houtopia en van het samen weg zijn. Het was een prachtige ervaring die we nooit
meer zullen vergeten. Een geslaagd alternatief voor onze geannuleerde sneeuwklassen!

→ Pennenzakkenrock
Donderdag 24 juni was het eindelijk zover. Na 2 jaar
wachten mocht Pennenzakkenrock eindelijk weer doorgaan.
We vertrokken vroeg richting Zilvermeer om daar het
domein al eens te gaan verkennen vooraleer de optredens
begonnen. Onder een stralende zon genoten de leerlingen
van het vijfde en zesde leerjaar van heel wat optredens,
spannende attracties, grootse uitdagingen, ravotten in het
bos, lekkere frietjes, ijsjes in overvloed en nog zoveel meer.
Ook de optredens van Camille, de Ketnetband, Metejoor,
Victor Verhulst en Kobe Ilsen hebben we van dichtbij mogen
meemaken! Bij de vraag naar hun bevindingen over deze
dag zei iemand: “Dit was één van de mooiste dagen uit mijn
leven!“ Dat wordt dus al uitkijken naar de editie van volgend jaar !
→ Afsluiting van ons FLUO-jaar
Om alle kinderen te belonen voor het consequent dragen van
hun fluovestjes doorheen het jaar trakteerde de werkgroep
verkeer vorige week op een leuke activiteit. De kleuters
showden hun beste fluo-outfit in een mega-modeshow,
terwijl de grotere kinderen van de school zich konden
uitleven op stevige beats tijdens een Fluo-fuif ‘open air’!!! Op
naar een nieuw fluo jaar met nog meer leuke acties!

→ Wat fijn om samen onze kleutertijd af te sluiten !
Niets dan vrolijke gezichtjes in de klas van de 5j. kleuters.
Onze kapoenen hebben dit jaar regelmatig de kans gekregen om even
te proeven van het eerste leerjaar. En als topper van hun
“kleutercarrière” mochten ze na het uitdelen van hun diploma de
schoolpoort verlaten, zwaaiend met hun kleuterdiploma, in hun handen!

→ We wuiven onze zesdeklassers en hun ouders uit!
Met trots wuiven we onze jongens en meisjes van het 6de leerjaar uit! Ze zijn klaar om
naar het secundair onderwijs over te stappen. Deze tieners slaan een
nieuwe weg in. We vertrouwen erop dat ze zich zullen blijven
inzetten.
We hopen dat ze moedig blijven verder timmeren aan hun eigen
weg en dat ze er steeds voor kiezen om met hun levenskracht
goede dingen in dit leven uit te bouwen.
Bedankt zesdeklassers, we mochten heel veel van jullie leren!

→ We springen er op los!
Wat leuk, de laatste week van het schooljaar mogen we
(alle kleuters en leerlingen van het lager) ons uitleven
op drie super leuke springkastelen. Dankjewel
oudercomité voor deze leuke verrassing!

 Bij een geslaagd schooljaar hoort een dankviering!
Klein en groot namen deel aan onze dankviering in hun eigen
klasbubbel. Samen met de leerkracht keken de leerlingen terug op
een leerrijk schooljaar vol herinneringen. Iedereen wenste elkaar een
deugddoende vakantie toe.

 TREKKER-TREK komt er aan
Op zondag 3 juli 2022 om 13.00 uur wordt
de Trekker-trek georganiseerd door Guido en
Hilde Vos - Clerckx ten voordele van ONZE
SCHOOL dankzij het oudercomité.
Je kan dan 10 000’den pk’s aan het werk zien!
Het hele gebeuren vindt plaats op de terreinen
naast de boerderij van juf Hilde op de
Varendonksebaan 22/1. Deze terreinen zijn bereikbaar via de baan Westerlo-Averbode,
naast de taverne Mie Maan, na ongeveer 1 km.
Allen daarheen, want het zal de moeite zijn!
 AVOND-TREKKEN en FUIF : zaterdag 2 juli 2022
Dit jaar zal de TREKKER-TREK van zondag 3 juli opnieuw vooraf gegaan worden met een
AVOND-TREK en een FUIF. Dit gebeuren start om 16.30 en eindigt om 1.30. Alles vindt
plaats op dezelfde locatie als de TREKKER-TREK en is ook ten voordele van ons
oudercomité.
Om het werk lichter te maken doet ons schoolteam een oproep. We hebben heel
veel helpende handen nodig om het werk in goede banen te leiden!
Wie tijd of zin heeft om een handje toe te steken, geeft best een seintje aan juf Gisella of
aan één van de juffen. Je bent altijd welkom!
Je kan ook rechtstreeks bellen naar het nummer van juf Hilde C. (014/ 54 90 11) of naar
de gsm van juf Gisella (0475/ 43 30 36).

 NA de vakantie zien we ELKAAR weer!
Vanaf donderdag 18 augustus gaat onze schoolpoort terug open.
Voor inschrijvingen kan men in de school terecht tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen
14.00 en 16.00 uur, behalve op dinsdag.
Op dinsdag 23 en 30 augustus kan je op school terecht tussen 18.00 en 20.00 uur.
Juf Gisella is te bereiken op de volgende telefoonnummers:
* school: 014/ 84 13 96
* gsm: 0475/ 43 30 36
KIJKMOMENT voor iedere kleuter en leerling
Donderdag, 25 augustus 2022 tussen 14.00 en 16.00 uur is het hele schoolteam in
de school aanwezig.
Geïnteresseerden mogen gerust komen kennismaken met de nieuwe juf en de klas.
We verwelkomen je van harte!

Ons nieuwe schooljaar start op donderdag 1 september 2022
WELKOM

