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Dag ouder 
 

De reiskoffers zijn uitgepakt, de vakantieherinneringen opgeslagen in het 
geheugen. Vanaf 1 september regeert weer het dagelijkse ritme en gaan weer 
alle kinderen opnieuw naar school. 

We heten ieder kind, iedere ouder, ieder mens,… VAN HARTE WELKOM! 
Donderdag, 1 september, stapten vele kinderen vol goede 

MOED en heel (of iets minder) ENTHOUSIAST onze schoolpoort 
binnen. 
Meteen voelden ze zich weer THUIS. Het was net of ze gisteren 

nog hier waren!  
Het was leuk om hun vriendjes terug te zien, vakantieverhalen 

te vertellen en samen te spelen zeker na de voorbije bewogen weken, maanden! 
Ook de NIEUWKOMERTJES hebben hun weg gevonden in onze school! 
Onze ZORGZAME school is klaar om ieder kind te BEGELEIDEN, te COACHEN, te 

helpen ONTDEKKEN, zijn EIGEN IK te leren kennen. 
Voor onze ZORGZAME leerkrachten is het een uitdaging om, samen met de 

OUDERS en COLLEGA’S, de kinderen VERTROUWEN te geven, VRIENDSCHAP  
en GELOOF in hun eigen KUNNEN.  
Samen met jullie willen we onze 

krachten bundelen om in elk kind, 
klein en groot, oog te hebben voor de 

MENSELIJKE RIJKDOMMEN. We willen 
het BESTE in ieder kind naar boven 
halen. 

Als OUDER ben jij een BELANGRIJKE 
SCHAKEL in het groeiproces van je 

kind. 
Samen MET JULLIE willen we dit 
schooljaar ZORGZAAM op weg gaan 

met jullie kinderen en wensen 
iedereen een fantastisch schooljaar 

met maximaal welbevinden, met 
diepgaande betrokkenheid en warme verbondenheid! 

 
 
 

 
 

 
Vriendelijke groeten, 
Het schoolteam en Juf Gisella  
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**START van het nieuwe schooljaar 2022-2023 

met als thema ‘Vaar je mee?’ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Het nieuwe schooljaar draait alweer op volle toeren. Een jaar vol nieuwe 
belevenissen ligt voor ons. We hebben heel veel zin om samen met iedereen 

door het schooljaar te varen.  
Varen zullen we zeker doen, want ‘Vaar je met ons mee?’ is ons jaarthema.  

Het jaarthema is gebaseerd op ‘Zelfsturing en Executieve functies’. 
 
Op een speelse, leerrijke, … wijze werken we een heel jaar rond dit thema, zodat 

dit echt beleefd wordt. 
Het wordt een schooljaar waarin we samen op weg gaan, waarin we niemand  

achterlaten. Een schooljaar waarin we iedereen mee in onze boot nemen.  
Ook voor onze ouders is er plaats op onze boot, varen jullie ook mee? 
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We frissen nog enkele BELANGRIJKE afspraken op 
 
 Belang van de kleuterschool  

U mag het belang van de kleuterschool niet onderschatten. Ze vormt een onmisbaar 

onderdeel van een basisschool en heeft een fundamentele voorbereidende rol op het 

lager onderwijs. Waak erover dat uw kind aanwezig is. 

 LEERPLICHT vanaf 5 jaar is van start gegaan vanaf schooljaar 
2020-2021  

Vanaf 1/9/2020 is de leerplicht verlaagd van 6 naar 5 jaar. Het leerplichtonderwijs start 

dus vanaf 5 jaar in het kleuteronderwijs, met extra aandacht voor taalvaardigheid 

Nederlands.  

De leerplicht voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs bedraagt minstens 290 halve dagen 

aanwezigheid per schooljaar (al is maximale aanwezigheid het streefdoel). 

 KOALA: taalscreening 
VERPLICHTE TAALSCREENING ‘KOALA’, is voor elke 5-jarige kleuter en hiermee 
zijn we sinds vorig schooljaar gestart. Dit gaat elke schooljaar afgenomen 
worden bij elke 5-jarige kleuter. 

AFNAME tussen 10 oktober en 30 november 
→ Het is geen diagnostische toets, maar een screening!! 
→ Verplichte taalscreening in de derde kleuterklas 

→ Afname bij begin van de leerplicht (5-jarigen, geen nieuwkomers) 
→ Gestandaardiseerd screeningsinstrument 

➔ Luistervaardigheid: begrijpen van instructies, opdrachten, informatieve 
mededelingen en verhalen 

 

 Wij komen steeds op tijd naar school!                                                            
Een dikke proficiat aan de vele kleuters en leerlingen die elke dag tijdig aanwezig 
zijn op school. Zij beginnen de schooldag op een rustige en aangename manier. 

Maar graag toch ook even de aandacht voor sommigen, die komen aangelopen 
als het reeds gebeld is of zelfs in de klas toekomen wanneer de lessen reeds 
bezig zijn. Zij storen en missen een deel van de les en kunnen nooit op 

een rustige manier aan de dag beginnen. We bedanken jullie nu reeds voor 
de inspanning die hiervoor wordt geleverd.  
-De school begint ’s morgens om 8.40 uur en ’s middags om 13.25 uur. We 
vragen aan iedere leerling om tijdig in de school te zijn, voor het laatste 
belsignaal! 

 

 Rijen en poorten                                                                             

Ieder kind is verplicht om steeds de kortste en veiligste weg naar huis te 

nemen. We vragen aan alle ouders, die hun kinderen aan de schoolpoort komen 

afhalen, om voldoende ruimte te laten, zodat de rijen ongehinderd de school 

kunnen verlaten.  
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 Sluiten poorten 

Om de veiligheid van onze kinderen te verzekeren, zal de leerkracht die 

bewaking heeft aan de poort, de poort sluiten bij het belsignaal. Indien je 
niet tijdig op school kan zijn, gelieve je aan te melden aan de glazen schuifdeur. 
Gelieve dit ook te melden aan de grootouders en/of aan al diegenen 

die jullie kinderen komen brengen. 
Als team kiezen we voor deze afspraak, daar we zelf tijdig onze 

klasrij moeten begeleiden en dit kan niet wanneer we nog toezicht 
houden aan de poort. 

Dank je wel voor jullie begrip!  
 
 In het begin van de weg naar de poort van de kleuterspeelplaats 

zien we het verkeersbord waarop het volgende vermeld staat: 
UITGEZONDERD FIETSERS en BEWONERSGEBRUIK. 

We vragen aan de ouders om bovenvermelde 

verkeersregel te respecteren! Gelieve bij regenweer NIET 
met de auto in deze straat te rijden of te parkeren. Op 

regelmatige tijdstippen worden controles door de 
verkeersagenten uitgevoerd.  
Alvast bedankt voor jullie begrip! 

 
 

 We willen jullie beter leren kennen!  
 In het begin van september houden we ons eerste 
oudercontact. Deze infoavond is een AANRADER, want 
we kunnen met elkaar kennismaken, de klaswerking 

van jullie zoon of dochter wordt uiteengezet en de  
klasjuf geeft ook nog praktische informatie mee.   

 De schoolbrochure schooljaar 2022-2023 kunnen 
jullie reeds lezen op onze website.  

 
 

 We blijven oog hebben voor het milieu… daarvoor kiezen wij : 
de brooddoos, koekendoos en de drinkbus of het 
herbruikbare plastieken flesje zijn WELKOM in onze school, 

maar brikjes en blikjes worden NIET toegelaten!  De 
herbruikbare plastieken flesjes gaan terug mee naar huis om 

onze schoolafvalberg zo klein mogelijk te houden. Dankzij 
jullie hulp kunnen onze kinderen leren deze afspraak na te leven! 

 

 KWARTIERMAKERS: 15 minuten extra lezen per dag!!                
Dit zetten we dit schooljaar zeker verder. 

- Kwartiermakers is een leesproject. Het gunstige effect van lezen is er 
pas als dit over een langere periode loopt, daarom is stoppen geen optie.  

- Het is bewezen dat kinderen door het lezen van boeken leesvaardiger 
worden (sneller lezen), een ruimere woordenschat krijgen, meer 

tekstbegrip ontwikkelen en minder schrijffouten maken.  
- Wanneer kinderen meer ongedwongen (zonder verslagen of 

opdrachten), vrij mogen lezen, ervaren ze meer leesplezier en gaan ze 
spontaan ook meer lezen. Bovendien leidt vrij lezen ook tot betere 

schoolprestaties. 
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 HELP!!! Onze koffer raakt op het einde van een schooljaar steeds 

vol met kledingstukken waarin GEEN NAAM 
geschreven staat! 
We vragen ook MET AANDRANG om ALLE kledingstukken, 

brooddozen, drinkbusjes, turnzakjes, turnpantoffels, enz. te 
voorzien van de NAAM van jullie kind. Zo kunnen we gevonden 
voorwerpen direct aan de eigenaar terug bezorgen.   

 

 
 

 Toekomstige leerkrachten komen stage doen. 
Ook dit schooljaar zullen er op regelmatige tijdstippen stagiaires stage lopen 
in alle klassen van onze kleuter- en lagere school.  

 

 We laten de verwarming nog even uit en 

verluchten de lokalen en de gangen voldoende. 
We trachten in onze school ZUINIG om te springen met de 
verwarming (hoge energiekosten) en daarom vragen we om 
erop toe te zien dat jullie zoon of dochter een warme trui of 

een wollen vestje mee naar school brengt. In de klassen kan 
het tijdens de maanden september en oktober wat frisser 
aanvoelen.  

Tevens is het ook van groot belang dat we de klassen en gangen zéér goed 
verluchten, zodat er een gezonde circulatie van verse lucht aanwezig is. 

Alvast bedankt! 

 

 Een gezond tussendoortje kan verkwikkend zijn!  
In het kader van het gezondheidsbeleid van onze school vragen we 

dat de kinderen in de voormiddagen enkel een stuk fruit, droge 
vruchten, noten, groenten of een boterhammetje eten 
(meegebracht van thuis). Ze eten dit in de klas (kleinste 

kleutertjes) of op de speelplaats op. Gelieve erop toe te zien 
dat uw kind dan GEEN koek mee naar school brengt in de 

voormiddag. Droge koeken mogen eventueel in de namiddag gegeten 
worden. (Dit geldt niet alleen voor de kinderen, maar ook voor al het personeel) 
 

 ELKE DAG WATERDAG vanaf dit schooljaar is het niet enkel op donderdag 

waterdag, maar vragen wij om elke dag water te drinken. Kleuters en leerlingen 
mogen van thuis een drinkbusje met water meebrengen, dit kan steeds in school 

opnieuw gevuld worden. 

 

**OUDERcomité - NIEUWS** 
 We kunnen niet zonder de hulp van ons 
OUDERCOMITE!  Onze school heeft een GROEP 

ouders nodig die met ons mee op weg gaat, die ideeën 

aanreikt en met ons meedenkt, die samenwerkt met ons 
schoolteam, die op een creatieve manier ondersteuning 

biedt, enz… 
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Gelukkig heeft onze school zo’n oudercomité!                                          
Een enthousiaste ploeg van ouders.  

Dit zijn ouders die hun schouders onder heel wat activiteiten 
zetten en creëren daardoor ontmoetingsmomenten waar ouders, kinderen en 
juffen elkaar op een andere manier leren kennen.                                                                                            

Iedereen is op de vergaderingen van harte welkom! 

➔ Heeft er iemand van jullie zin om lid te worden? Geef dan een seintje aan juf 
Lotte, zij is steeds aanwezig op de vergadermomenten. 
WELKOM!! 

 

 Algemeen rookverbod in scholen vanaf vorig schooljaar.                                                                                     

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 School- en studietoelagen 
Deze hoeven niet meer aangevraagd te worden, deze wordt automatisch 
toegekend via het groeipakket van de kinderbijslag. 

 

 ACTUA 
De voorbije dagen stonden de media naar jaarlijkse gewoonte vol met berichten 
over onderwijs: “scholen vinden onvoldoende leerkrachten”, “de hoge 

energieprijzen brengen scholen in de problemen”, “600 leerlingen vinden geen 
plek in het buitengewoon onderwijs”, … Waarheidsgetrouwe getuigenissen van 
leerkrachten en directies onderstreepten de acute nood aan personeel en 

middelen in het onderwijs.  
De reactie van minister Weyts was koud: flexi-jobbers gaan het 

onderwijs niet redden, … 
De reactie van de topman van het GO! was nog wereldvreemder: toetsen 
verbeteren en lesvoorbereidingen laten maken door studenten zodat de 

leerkrachten meer uren per week kunnen lesgeven is echt niet realistisch en 
gaat voorbij aan het gediversifieerde takenpakket van een leerkracht.  
 

 
Nochtans, leerkrachten en directies leven voor hun job, voor hun klas, voor hun 

leerlingen. Als je aan een leerkracht of directeur vraagt waarom hij of zij die job 
doet, dan is het antwoord meestal “omdat ik het graag doe” of “omdat ik met 

jonge mensen kan werken” of “om jongeren op te leiden en hen te laten groeien 
naar volwassenen met verantwoordelijkheid” of “omdat ik toffe collega’s heb met 
wie het aangenaam samenwerken is”.  
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Gedreven door de onderwijsmicrobe is ons schoolteam al dagen druk in 
de weer: opdrachten en lessenroosters opstellen, klassen inrichten, computers 

bedrijfsklaar maken, leerkrachten informeren over de nieuwe leerlingen, de 
personeelsvergadering houden, leerkrachten zoeken, nieuwe leerkrachten laten 

kennismaken met de school enz.. 
 
Dus zijn wij als Wijngaardteam niet die leerkrachten die men vaak weergeeft in 

de media, we zijn die leerkrachten die onze job met hart en ziel doen en op een 
respectvolle manier voor iedereen. 

 
We wensen iedereen een heel fijn schooljaar 2022-2023! 
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KALENDER 
OPGELET: Wijzigingen in deze kalender zijn altijd mogelijk. We houden u hiervan op de 

hoogte in de agenda, met extra info (Gimme) of wijziging op de kalender via de website. 

 

Hang mij op het prikbord 

SEPTEMBER 2022 
DO 1 - IEDEREEN van harte WELKOM!  

Thema van het nieuwe schooljaar:  
    ‘Hé, Vaar je mee?’ 
- de kinderen met de fiets krijgen een vaste plaats in het 

fietsrek  
- Lies (begeleid werken) zal dit schooljaar elke dinsdag  
en donderdag komen helpen bij de 2.5-jarigen 

VRIJ 2 -uitleg + verkiezingen leerlingenraad o.l.v. juf Miek 
   
   

MA 5 -Infoavond voor de ouders van het 

  4de leerjaar: 18.30  
  5de leerjaar: 19.00 
  6de leerjaar: 19.30 

➔ Info volgt per klas op GIMME 
-briefjes wafelverkoop (16/9/2022) mee naar huis  

DI 6 -BIBBezoek (5j →6de leerjaar) 
- Infoavond voor de ouders van het  

    1ste leerjaar: 18.30  
    2de leerjaar:  19.00 
    3de leerjaar : 19.30 

➔ Info volgt per klas op GIMME 
-emotionele zorg gegeven door juf Frieda  

WOE 7 / 
DO 8 -Zwemmen voor het 1ste en 2de leerjaar  

-zorgteamvergadering voor de zorgleerkrachten, ZOCO en 
directie 

Infoavond voor de ouders van het  
    2.5-jarigen: 18.30  

    3-jargen: 18.30 
    4- jarigen: 19.00  
    5- jarigen: 19.00 

➔ Info volgt per klas op GIMME 
-Raad van Bestuur voor juf Gisella 

VRIJ 9 -Briefjes wafelverkoop moeten vandaag binnen zijn. 
-Bezinningsmoment (startviering) in de kerk  

   
   

MA 12 -20.00 oudercomité:  
IEDEREEN WELKOM!! Graag vooraf een seintje aan juf Lotte  

DI 13  
WOE 14  
DO 15 - Zwemmen voor het 1ste en 2de leerjaar 

- college directeurs voor juf Gisella te Herenthout 
VRIJ 16 - Week van de mobiliteit van 16/9 tot 22/9 
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- STRAPDAG!  

→ We komen al STAPPEND of TRAPPEND naar school 
 
-WAFELVERKOOP (15.00-18.30 à 19.00) info volgt  

   
   

MA 19 -Start Vlaamse Vredesweek  
-Congres katholiek onderwijs Vlaanderen voor juf Gisella 

-4de leerjaar: naar het Klompenmuseum→ info volgt  
DI 20 -Sportieve uitstap naar Nike voor het 3de en 4de: info volgt 

-SCHOLENCROSS voor de kinderen van de lagere school (info 
volgt) 

-emotionele zorg gegeven door juf Frieda 
WOE 21 -Werelddag van de vrede  
DO 22 -Zwemmen voor het 1ste en 2de leerjaar 

-leerlingenraad o.l.v. juf Miek 
VRIJ 23 -CLB + ondersteuningsnetwerk vergadering voor juf Charlotte, 

juf Miek en juf Gisella 
-4-jarigen A+B: uitstap naar Juffertje in’t groen: info volgt 

    
   

MA 26 -LOKALE VERLOFDAG → geen school voor de kinderen 

DI 27 -Vergadering voor alle zorgcoördinatoren van de 
Scholengemeenschap KOBA in onze school  

WOE 28 -TOON JE SPORTCLUB@SCHOOL 
→ We komen in onze sportoutfit naar de school 

DO 29 -Zwemmen voor het 1ste en 2de leerjaar 
-15.30 personeelsvergadering 

VRIJ 30  

 
 

 

Oktober 2022 
MA 3 

 

DI 4 - Werelddierendag  
-BIB (5j → 6de leerjaar) 

-emotionele zorg gegeven door juf Frieda  
WOE 5 -Saved by the bell 

-Dag van de leerkracht 
-6de leerjaar: workshops gegeven door JOOETZ i.v.m. ‘Draadloos’ 
 (omgaan met al het digitale…) 

DO 6 -Zwemmen voor het 1ste en 2de leerjaar 
-Gemeenteraadoverleg voor de directies van de Laakdalse scholen 

voor juf Gisella 
-Leefrapport 

VRIJ 7   
ZA 8 ZOLDEROPRUIMING in de school, alle helpende handen 

meer dan WELKOM vanaf 8.00 (info volgt) 
   

MA 10 -Start week van het BOS   
DI 11 -20.00 oudercomité:  



SWP  Communicatie en samenwerking 

  Ouders – oudercontacten / Nieuwsbrieven  

 

IEDEREEN WELKOM!! Graag vooraf een seintje aan juf Lotte  
WOE 12 -Dag van de kinderverzorgster 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG voor de leerkrachten, de kinderen 
hebben GEEN SCHOOL! 

-Kleuterschool: versnellen bij de kleuters door CNO 
-Lagere school: Groeipad vervolg van CEGO 

-BO-lkn: evalueren met de pedagogische begeleider  
DO 13 -Zwemmen voor het 1ste en 2de leerjaar 

-Bestuursvergadering KOBA Zuiderkempen voor juf Gisella 
VRIJ 14 

 

   
   

MA 17 -Vergadering voor de directies schoolbestuur KOBA te Malle voor 
juf Gisella 

DI 18 -emotionele zorg gegeven door juf Frieda  
WOE 19 -Kijkmoment voor de kleutertjes die mogen starten na 6  

november 2022 van 8.40 tot 10.15 

-MISSIO: viering in de kerk voor de kleuters en leerlingen samen 
met de leerkrachten  

-vaccinatie in de school voor de leerlingen van het 5de leerjaar, 
info volgt 

DO 20 -Zwemmen voor het 1ste en 2de leerjaar 
- leerlingenraad o.l.v. juf Miek 
-14.00 Vergadering Plaatselijk comité voor de leden en juf Gisella 

-19.00 Vergadering Schoolraad 
VRIJ 21 -DAG van de jeugdbeweging 

(Kinderen mogen in hun outfit van de jeugdbeweging naar school 
komen)  

ZA 22 EETDAG georganiseerd door ons Oudercomité, info volgt 
   

  MA     24  

DI 25 -15.30 Personeelsvergadering voor de leerkrachten 
WOE 26  
DO 27 -Zwemmen voor het 1ste en 2de leerjaar 
VRIJ 28 -Herfstwandeling voor de leerlingen van het 2de, 3de, 4de, 5de en 6de 

leerjaar(info volgt) 
-leerlingenfactuur wordt meegegeven  

  Herfstvakantie  
van zaterdag 29 oktober 2022 

tot en met zondag 6 november 2022 
 

** Surf af en toe ook eens naar onze website!** 

(www.vbsdewijngaard.be) 

 
 

Goed om weten! 
 

**alternatief SCHOOLFEEST op zaterdag 3 juni 2023                          
                            

              ** Eerste communie 6/5/2023 

              ** Vormsel 13/5/2023 

http://www.vbsdewijngaard.be/

