
 

Schoolfax 
Tijd voor het laatste schoolnieuws van dit 

schooljaar! 
 

Media in het derde leerjaar 

 

De kinderen van het derde leerjaar mochten tijdens de WO-lessen zelf een 

journaal voor tv maken.  

Ze speelden zelf redactie, zochten een boeiend onderwerp, schreven hun teksten 

en ze zorgden voor een autocue. Net echt ! 

Dan verdeelden ze hun rollen; regisseur, cameraman, lichtman, geluidstechnicus 

…  

De nieuwslezers moesten zelfs in de schminkkamer. 😉 

De camera’s  werden bovengehaald en er werd vooral gewerkt !  

Alles werd gefilmd en achteraf bekeken. 

Het was beslist een leerrijk en een leuk project. 

Dat doen we zeker nog een keer.  Leuk op deze manier over media leren ! 

 

 

 

 

 



Nieuws van de ouderraad ! 

 
Beste ouders 
 
De ouderraad heeft al plannen gemaakt voor volgend schooljaar 2017-2018. Noteer deze 
data zeker in je agenda! 
 

 Wijngaard – FUIF : 21 oktober 2017 

 Lichtjeswandeling: 15 december 2017 

 Wijngaard-ontbijt: 18 maart 2018 

 Schoolfeest: 9 juni 2018 
 
We geven je alvast mee dat ons maandelijks vergadermoment volgend schooljaar op 
DINSDAG OM 8.30 uur in plaats van op maandag zal vallen.   
 
Noteer zeker al de data van onze open vergaderingen want als jouw kind op de Wijngaard 
zit, ben je meer dan welkom om onze ouderraad te verstevigen!  
Zien we jou ook op 12/09 en 03/10? 
 
Fijne vakantie gewenst! 
 
Ouderraad basisschool Wijngaard 
 

Het 3de leerjaar trok naar de 

wereldwinkel 

Het 3de leerjaar is naar de wereldwinkel gegaan in het begijnhof. Ze 

hebben er ‘chipjes’, chocoladetruffels en frisdrank mogen proeven. We 

hebben er ook wat bijgeleerd van de  

wereldwinkel. Het was een heel klein winkeltje, maar er waren best veel 

spulletjes bijvoorbeeld:  

chips, speelgoedjes, koffie, chocolade, juweeltjes, tassen ,... Het was er 

ook heel mooi en leuk! 

Nina,3de leerjaar 

 

 



AFZWAAI ZESDES! 

Shainnah   Yana  Toon  Jasper  Florence  Siebe  Jef  Kyano  Flor  Kidist  Noa  Kalena  

Hannelore  Tijs  Elise  Jasmien  Roos  Taïssa  Zita  Michiel  Kaat  Maurice  Marte  

Laura  Tiany  Rune  Baptist  Xander  Jarno  Vincent  Shana  Kiara 

nodigden uit! 

Wat?   PROCLAMATIE en AFZWAAIRECEPTIE 

Wanneer?  woensdag 28 juni 2017 om 19.30 uur 

Waar?   refter Wijngaard 

 

Voor woensdag 28 juni werd er tijdens de voorbije lessen muzische vorming door onze 32 

schoolverlaters uit het zesde leerjaar een plechtige afzwaaireceptie in elkaar gebokst. Tal 

van teksten, liederen en acts passeerden die avond de revue. Na het overhandigen van 

getuigschriften en rapporten werd er aan alle genodigden een verzorgde receptie 

aangeboden. Fiere ouders, leerkrachten en sympathisanten genoten er duidelijk van. Om 

alle niet aanwezigen toch ook een indruk te geven van dit knappe gebeuren, publiceren we 

hier graag een stukje van enkele gezongen liederen én gelezen teksten van flinke 

zesdeklassers. 

 
Gsm’s gaan uit, de monden dicht. 

Dat bent u wel verplicht. 

We trainden hard met juffrouw Mart 

en Yentl voor techniek. 

Want wat u ziet is magnifiek, 

maar ook wel wat apart. 

We zien u graag met heel ons ‘ZIJN’, 

ons ‘hebben’ en ons ‘hart’! 

 

Jasmien, juni 2017 

 
Lied: 'ZIJN’ 

    

‘Het maakt niet uit wie je bent, je kan alles zijn, alles zijn. 

Het maakt niet uit wat je doet, je kan alles doen, alles doen. 

Zolang je maar jezelf was, jezelf bent, jezelf blijft. 

Het maakt niet uit wie je bent: je kan alles zijn!’ 

 
 

 

 



Lied: Allemaal 

... 

Allemaal veranderd 

en een flink stuk gegroeid. 

Elke dag studeren maar toch 

ook veel gestoeid. 

Maar genoeg is genoeg, 

hier blijf ik niet meer, 

dit wordt voor ons 

de ommekeer. 

Knappe, lieve juffen en 

ook meesters er bij. 

Heel uitbundig spelen 

daarna stil in de rij. 

Maar genoeg is genoeg, 

hier blijf ik niet meer, 

dit wordt voor ons 

de ommekeer. 

 

refrein 

We gaan dansen in de zon. 

Baden in het licht. 

Ja, we omarmen het leven 

met een lach op ons gezicht. 

We starten samen 

in een heel nieuw verhaal 

en genieten van het leven. 

Allemaal! 

 

Van het secundair heb ik al maanden gedroomd. 

Op de Wijngaard zijn we daar al lang voor klaargestoomd. 

En we zien het wel weer: 

alles komt goed. 

Wij gaan een toffe tijd tegemoet! 

 

… 

 

En hier sta ik dan. Op de allerlaatste woensdag die ik meemaak als leerling van de Wijngaard. 

Wat was het een fijne tijd, hier op de basisschool. We hebben hard gewerkt, veel geleerd, 

samen gespeeld, af en toe geruziet maar … we kregen vooral de kans veel mensen te leren 

kennen, mensen die mij gevormd hebben en die ervoor hebben gezorgd dat ik IK ben. Heel 

wat jaartjes geleden kwam ik de schoolpoort wellicht binnen met een hele bange blik en met 

snottebellen van verdriet. Straks verlaat ik deze school misschien ook met een klein hartje 

maar met opgeheven hoofd: ik ben fier op mezelf en op dàt wat ik bereikt heb. Ik zie de 

toekomst hoopvol en zal jullie nooit vergeten. 

 



Toon, juni 2017 

 

Papa, ik zie je graag en wil jou ook bedanken, maar vandaag wil ik op de eerste  plaats mijn 

mama in de kijker zetten. Mama, dankzij jouw inzet werd onze vorige schoolbibliotheek 

omgetoverd tot een heel gezellige en kleurrijke ruimte. Je schonk oude boeken weg aan de 

kringwinkel, kocht nieuwe boekenkasten en boxen aan en zocht naar een heel eenvoudig maar 

duidelijk systeem om van nieuwe boeken te genieten en ze te ontlenen. Ik kan hier jammer 

genoeg geen gebruik meer van maken maar onze Quinten en onze Mathis des te meer. Wat 

zullen mijn broertjes fier zijn op jou en jouw werk! Speciaal voor mijn mama:  

D A N K U !!! 

Jasper, juni 2017 

 

SCHOOLREIS  3de graad 

 

Op vrijdag 16 juni waren alle leerlingen van de derde 

graad iets vroeger dan anders uit de veren. Om 8 uur 

stond een super lieve buschauffeur ons op te wachten 

om ons veilig richting Luik te vervoeren. Onze 

eindbestemming was de site van de steenkoolmijnen in 

Blegny. Daar kregen we een 

informatieve film over 

steenkool en over het werk in 

de steenkoolmijnen, waarna we, onder begeleiding van 

enkele echte Limburgse mijnwerkers de steenkoolmijn 

indoken. Uitgedost met een veiligheidshelm en een 

‘modern’ mijnwerkersvest kropen we de lift en de 

mijngangen in. Geweldig! We hingen met z’n allen aan 

de lippen van onze boeiende vertellers. Alle jongens 

werden door een mijnwerker ‘Jefke’ genoemd, alle 

meisjes waren voor hem ‘Jaquelinnekes’! Dit bezoek en deze rondleiding zijn 

zeker een aanrader voor al onze nakomelingen op de Wijngaard.                 

Na het opsmullen van onze boterhammetjes reden we een klein halfuurtje verder 

met de bus. Daar beleefden we de dag van ons leven! We 

volgden de Ninglinspo 

stroomopwaarts en duidelijk 

meer DOOR het water dan 

ERNAAST!!! De Ninglinspo 

is een zijriviertje van de 

Amblève nabij het Luikse 

plaatsje Nonceveux bij 



Remouchamps in de gemeente Aywaille. De 

Ninglinspo is een sterk dalende rivier. Op een 

lengte van 2500 meter kent de rivier een 

hoogteverschil van 200 meter. En dat voelden 

we in onze benen toen we weer stroomafwaarts 

naar beneden stapten! Het was een geweldig 

fijne namiddag zonder accidenten en onder 

perfecte weersomstandigheden! Het was een 

dag zoals meester Piet, juf Yentl en juf Mart hem hadden gedroomd. En aan de 

gezichten van alle deelnemers stond het af te lezen bij aankomst op school; deze 

dag - waarbij we de klok rond samen op stap waren geweest - was ronduit 

‘SJIEK’ geweest!’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPORTDAG 3de graad 

 

Er was een regenprogramma uitgewerkt voor het geval onze sportdag van 15 

mei letterlijk in het water zou vallen. Maar niets was minder waar! Vanaf ’s 

morgens vergezelde de zon ons op weg naar BLOSO. Daar wachtte juf Christel 

ons op om heel kort te vertellen wat we zoal konden verwachten. In een 

doorschuifsysteem deden de leerlingen van de derde graad pingpong, 

badminton, trefbal en een oriëntatieloop. Deze 4 activiteiten werden afgewisseld 

met een uurtje waterpret in het zwembad van het Netepark. Tijdens het 

picknicken en bij de wandeling richting school was de zon nog steeds van de 

partij. Zo zie je maar, juf Christel: op een sportdag krijg je het weer dat je hebt 

verdiend! Een dikke PLUIM en een hartelijke DANK JE WEL voor JE INZET 

en voor de GESLAAGDE SPORTDAG! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwe schoolwebsite 

Onze schoolwebsite was dringend aan een update toe. Onze ict-werkgroep 

maakte een volledig nieuwe website klaar. De nieuwe website is nu ook gelinkt 

aan  

WWW.wijngaard.be 
Je vindt er alvast wat foto's van het voorbije schoolfeest en een link naar de 

foto's van de western photobooth, een activiteit op de kleuterspeelplaats van juf 

Eva en juf Jasmien.   

 

Kamishibai 

 

Het 5de leerjaar heeft  kamishibai’s gemaakt. 

Ze moesten per twee een verhaal verzinnen en prenten maken. 

Ze mochten op 23/06 kiezen bij welke kleuterklas ze het verhaal gingen 

voorlezen. 

Hier de reacties van een paar mensen: 

 

SIELTE: het was vrij veel werk om een kamishibai te maken. 

Eerst moest je een verhaal verzinnen en daarna moest je 5 of meer grote 

prenten maken. 

Dat duurde wel lang voor sommige maar na een paar maanden waren alle 

kamishibai’s klaar. 

En mochten we de kamishibai’s voorlezen aan de kleuters. 

Dat was heel leuk.  

 

EMMA: Ik vond het leuk om voor te lezen.   

maar zeker om te maken en het duurde een paar maanden! 

Maar we hebben er zo veel plezier. 

Het was grappig om de reacties van de kleuters te zien. 

Het was super tof! 

 

DIHN: Ik vond het geweldig leuk! 

Vooral het tekenen en verzinnen. Mijn kamishibai heette  

Olly’s verjaardag.  

Ik heb mijn kamishibai gemaakt met Emma en vond het een 

SUPER leuk groepswerk!!!  

 

 

 

 

 



MILLA: ik vond het fantastisch!!! 

Het leukste vond ik het tekenen. 

Het gaan voorlezen was ook fantastisch. 

Gewoon het hele proces: verzinnen,tekenen,schrijven en brengen. 

Iedereen deed moeite. 

Er zaten spannende tussen,lieve….. 

Dit waren de verhalen: Basje en de sneeuwpop, 

Kan Fientje toveren,De eenzame prinses,Olly’s verjaardag, 

De worteltaart,Het dwergkanon,Prinses Loren,Blurp is ziek, 

Het wonder drankje,Tip de muis,Waar is mijn neus,Flor en Floor, 

De chipies en Eend is zoek. 

 

Groetjes het 5de leerjaar 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



Nieuwe directeur in de Wijngaard 

De laatste dagen van het schooljaar staan voor de deur...de grote vakantie is in 

aantocht.  

Eén jaar heb ik het onderwijs vanuit een andere bril mogen ontdekken. Een hele 

rijke ervaring dat ik mag meedragen. Ik wil iedereen bedanken die mij deze kans 

gegeven heeft en mij steeds gesteund heeft. En toch geef ik graag de fakkel door 

aan de nieuwe directeur. Volgend jaar ga ik naar mijn vertrouwde omgeving en 

sta ik weer voor de klas.  

De nieuwe directeur van de Wijngaard zal officieel meegedeeld worden in een 

brief van de raad van bestuur. Wij heten de nieuwe directeur van harte welkom!! 

 

Kinderen op het kasteel  

Thema:  

‘Het Wilde Westen!’ 

 

Dit jaar stond ‘kinderen op het kasteel’ in teken van de Indianen en de Cowboys. 

Het was leuk om te zien hoe ook dit jaar de kinderen hun creativiteit lieten 

botvieren. Proficiat, jongens en meisjes! We hebben echt genoten van jullie 

kunstwerken!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wij melden u de geboorte van :  

Sara, zusje van Michiel  (K4) 

Heel veel geluk gewenst ! 

Wij melden u het overlijden van : 

Mevr. Martha Snyers, overgrootmoeder van Marte (6B), Fleur (4B) en Rube (2A). 

Mevr. Viviane Koninckx, grootmoeder van Ester (K3). 

Dehr. Louis Wouters, vader van schilmoeke Lisette.  

Heel veel sterkte toegewenst. 

Vergaten we uw familienieuws te vermelden ?  Onze excuses.  Mailtje naar 

wijngaard@kosh.be  

 

Leerkrachtenteam Wijngaard, directie en 

alle personeelsleden wensen jullie een 

zalige vakantie! 
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