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November 2017 
W 1 Joepie ! Herfstvakantie  

D 2  

V 3  

Z 4  

Z 5  

M 6 Zwemmen 3A – 3B – 6              / Toneel 1-2               / OPSTART Digitale communicatie   
Workshop Techniek 5A 

D 7 20.30 u. Ouderraad / Workshop Techniek 5B 

W 8 Workshop Techniek 6 deel 1 

D 9 Zwemmen 2B – 2A – 1A – 1B               / BIB 3-5-6   
MST vaccinatie 1B / Workshop Techniek 6 deel 2 

V 10  

Z 11 Wapenstilstand  

Z 12  

M 13   

D 14             zwemmen 5A-5B  / Toneel 5-6  

W 15 pedagogische studiedag voor de leerkrachten  

D 16 Zwemmen 4B – 4A             / BIB 2-4 

V 17  

Z 18  
Z 19  

M 20 Zwemmen 3A – 3B – 6                  / Uitstap Bibster 5A 

D 21 geen studie (PV) / uitstap Bibster 5B 

W 22  

D 23 Zwemmen 2B – 2A – 1A – 1B              / BIB 3-5-6 

V 24  

Z 25  

Z 26  

M 27 MST selectieve onderzoeken 

D 28             zwemmen 5A-5B   

W 29 pedagogische studiedag voor de leerkrachten  

D 30 Zwemmen 4B – 4A              / BIB 2-4 

 

Maandpuntje  :  We maken er samen een fijne groep van !  
 
 
 
 



 
Parkeren in de nabije schoolomgeving  
Mogen wij u vragen énkel de toegelaten parkeerplaatsen te gebruiken bij het 
afzetten en ophalen van uw (klein)kind(eren).  
 
Zowel naar veiligheid toe als naar het respecteren van de private parkeerplaatsen 
van de omliggende privéwoningen en bedrijven willen we vragen hier extra 
aandacht aan te schenken.  
 
We herinneren u er ook graag aan dat er in de Wijngaard zelf NIET geparkeerd mag 
worden. De wetgever stelt dat er steeds 2 auto’s moeten kunnen passeren als je je 
wagen ergens parkeert. Dit is heden vaak niet het geval wat leidt tot 
verkeersonveilige situaties voor onze stappende en trappende kinderen en ouders.  
 

Een extra pluim voor diegenen die het wél correct doen of nog beter te voet of met de fiets komen ! 
 

 
Einde schooldag  
De doorgang aan de Grote poort op het einde van de schooldag is nu een plek waar ouders en kinderen 
samenstromen. De rij heeft daardoor regelmatig een moeilijke doorgang en het overzicht behouden, is 
geen eenvoudige taak voor de toezichter aan de poort.  
 
Om dit veiligheidsrisico te verkleinen en wat meer orde te scheppen, zullen we vanaf  
de herstvakantie de poort een beetje vroeger openen.  
We vragen jullie om onder het afdak plaats te nemen en jullie kind(eren) daar op te wachten.  
 
Kinderen zullen enkel onder begeleiding van de meester/juf met de rij naar buiten mogen of onder 
begeleiding van een volwassene. Kinderen die alleen aan de poort arriveren, zullen gevraagd worden op 
de speelplaats te wachten op hun ouders.  
 
Zo wordt de poort opnieuw enkel doorgang en niet langer een verzamelplaats en zijn we ook zeker dat 
kinderen enkel in de rij of onder begeleiding van een volwassene de school verlaten en niet “per ongeluk” 
alleen buiten komen te staan.  
 
Om 15.45 uur start de nabewaking. Op dat moment verwachten we dat de afgehaalde kinderen en hun 
ouders de school hebben verlaten, een uitzondering niet in acht genomen. Juf Carina kan dan 
overzichtelijk starten met de naschoolse opvang.  
 

 

U merkt het, mobiliteit en verkeersveiligheid blijven een hoge prioriteit in onze school.  
Als we zélf het goede voorbeeld geven, leren we onze kinderen een waardevolle les !  

 
Bedankt voor jullie medewerking !  

Het Wijngaard-team 
 

Jill Houtmeyers 
Directeur  

 


