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Nieuwsbrief september
Beste ouders,
*Welkom
Het is fijn dat u voor onze school gekozen heeft. We zullen er alles aan doen om voor alle 115
kinderen een goede koers uit te zetten.
We heten juf Lien Danckers welkom in ons team. Zij vervangt juf Griet en zal de zorgcoördinatie
op onze school op zich nemen. Zij heeft een jarenlange ervaring in het bijzonder onderwijs.
*Jaarthema: Met wind in de zeilen
Met het jaarthema willen we sociale vaardigheden zoals verbondenheid, hulpvaardigheid,
gelijkwaardigheid,…… bespreekbaar maken bij de kinderen. Iedere maand brengen we tijdens
de maandopening een nieuwe vaardigheid naar voor waar we dan aan kunnen werken. Een
mooie boot in de hal zorgt ervoor dat het nieuwe maandpunt steeds goed zichtbaar is voor
iedereen!

*Corona
Het nieuwe schooljaar start met minder beperkende maatregelen, tenzij de lokale crisiscel
op grond van de lokale epidemiologische situatie, anders beslist.
Ondanks de grote vaccinatiebereidheid, is het virus echter nog niet verdwenen. Extra
waakzaamheid blijft aangewezen.
De basismaatregelen blijven geldig in onze school.
• Handhygiëne - Aandacht voor regelmatig wassen van de handen en ontsmetten bij
aankomst op school
• Essentiële derden zijn op school toegelaten indien hun aanwezigheid noodzakelijk
is.
• Ouders zetten hun kind af aan de poort. Voor een gesprekje of een vraag steeds
welkom op school met een mondmasker.
• We blijven graag de 3 uitgangen optimaal gebruiken.
• Het Corona-hygiëneplan blijft van toepassing en hierdoor zorgen we dagelijks voor
een propere school.
• Lokalen worden maximaal geventileerd. Hier gaat gezondheid voor comfort. Uw
kind verschillende laagjes aandoen kan ervoor zorgen dat ze geen kou hebben.
*Schooltoeslag 2021-2022
De schooltoeslag voor het schooljaar zal automatisch betaald worden via het Groeipakket.
Meer info op www.groeipakket.be

*Communicatie
Informeren waarmee we op school bezig zijn, vinden we heel belangrijk.
De schoolagenda is een eerste brug tussen klas en thuis. Overloop samen met uw kind de
agenda en plaats er een handtekening in. Heeft u vragen of bemerkingen blijf er niet mee
rondlopen maar bespreek het met de klasjuf of iemand anders van het schoolteam.
Verder hebben we:
• 3 oudercontacten
• iedere eerste schooldag van de maand verschijnt er een nieuwe nieuwsbrief
• brieven voor speciale gebeurtenissen
• onze website waar u het schoolleven goed op kunt volgen: www.glsdewingerd.be
• de infoborden aan de poort waar u steeds de weekkalender kunt terugvinden
• u kan ons ook volgen via Facebook en Instagram
Het ouderplatform is ondertussen ingeburgerd in onze school.
Elke ouder of begeleider heeft hiervoor een individueel gebruikersnaam en wachtwoord
gekregen. Voor alle kinderen van 1 gezin is dit hetzelfde.
Op dit ouderplatform kunt u:
• de kalender bekijken
• alle berichten en nieuwsbrieven lezen
• de schoolrekening nakijken
• inschrijven voor de infoavond en oudercontacten
• de contactgegevens nakijken.
Staat er een foutje in de contactgegevens of wil u de brieven toch nog op papier ontvangen
stuur dan een mail naar school.admin@schilde.be

*Ouderavond
Op maandag 6 september houden we onze eerste infoavond. U krijgt hier heel wat informatie
over het school- en klasleven. We proberen het aantal aanwezigen in de klas toch nog te
beperken tot 15 personen. We organiseren om 20.00 uur een infomoment. Indien er meer dan
15 ouders inschrijven, voorzien we een tweede sessie om 18.00u. Als u op beide momenten
kan gelieve dit dan ook zo aan te duiden zodat we, indien nodig gemakkelijk kunnen spreiden.
Via de schoolagenda krijgt u het juiste uur meegedeeld. We begrijpen dat ouders van nieuwe
leerlingen graag met 2 komen. Ouders die de school al beter kennen komen liefst alleen.
Gelieve het strookje bij deze brief in te vullen.

*Oudervereniging
• Onze oudervereniging komt op 9 september een eerste maal samen. Op deze
startvergadering worden de bestuurstaken verdeeld. Het jaarprogramma en de verdeling
van de verschillende werkgroepen zal worden opgemaakt. Heeft u zin om op vrijwillige
basis u in te zetten voor de school … welkom om 20.00u in de refter.
• Er zal dit schooljaar weer een prachtige kalender gemaakt worden. De oudervereniging
bezorgt ieder gezin een kalender. Extra exemplaren kunnen nadien bijbesteld worden.

!! Laat het ons via de schoolagenda of per mail weten, indien uw kind niet mag
gefotografeerd worden voor deze kalender.
• Vandaag krijgen alle kinderen een nieuw turn T-shirt mee naar huis. De oudervereniging
heeft de sponsoring hiervan op zich genomen. Zo kan elk kind starten met een nieuw
model van T-shirt.
Een extra t-shirt kan je op het secretariaat verkrijgen aan 12 Euro.

*Gezondheidsopvoeding
• Hand- en nieshygiëne: Onze school blijft extra aandacht schenken aan hand- en
nieshygiëne. Graag vragen we dat iedere leerling 1 doos papieren zakdoekjes per
schooljaar meebrengt naar de klas. Zo heeft iedere klas een mooie voorraad om te
gebruiken gedurende het schooljaar.
• Water drinken: We geven de kinderen de kans om op meerdere tijdstippen van de dag
water te drinken. Water zorgt onder andere voor een verbeterde concentratie. Kinderen
die willen, mogen tijdens de lessen een drinkbus of flesje gevuld met water bij de hand
houden. Iedere klas hanteert hier zijn eigen klasafspraken. Zorg wel voor een goed
afsluitbare fles.
• De zitkussentjes voor een goede zithouding en een betere bloeddoorstroming zijn door
de kinderen terug enthousiast in gebruik genomen.
• Graag vragen we blijvende aandacht voor gezonde tussendoortjes, een gezonde
brooddoos en een gezonde traktatie:
o Het is belangrijk dat de kinderen van thuis een gezonde brooddoos meekrijgen.
o Dinsdag houden wij onze fruitdag en gebruiken de kinderen enkel gezonde
tussendoortjes.
*Digisprong
Via de media heeft u al heel wat kunnen vernemen over Digisprong in het onderwijs. Onze
minister heeft inderdaad een budget voorzien om de volgende twee schooljaren een
kwaliteitsvolle digitalisering in het onderwijs mogelijk te maken. Onze school zal samen met het
schoolbestuur en de scholengemeenschap een visie uitzetten om te bekijken hoe we deze extra
middelen het best kunnen inzetten voor al onze leerlingen.
*Kalender
01 september
07 september
06 september
09 september
09 september
13 september
14 september
16 september
17 september
23 september
29 september
30 september

Start nieuw schooljaar
Wingerddag
Infoavond
Vergadering oudervereniging
Zwemmen
Workshop Viesvuilland 1 / 2
Initiatie circus
Workshop Labo 3/4/5/6
Strapdag
Zwemmen
Scholenveldloop atletiekpiste ‘s-Gravenwezel
Schoolfotograaf komt langs

Laten we samen voor een gezond schooljaar en een goede samenwerking gaan!
Vriendelijke groeten,
Wilfried Maes,
directeur Gls De Wingerd

