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5de Nacht van de Wijngaard ! 
Ook dit jaar engageerde de ouderraad zich om voor een knallend feestweekend te 
zorgen in de Wijngaard. Op zaterdag 21 oktober mochten de ouders en 
sympathisanten hun beentjes losgooien en hun 
dorst laven. Daags voordien hadden de kinderen 
al het goede voorbeeld gegeven op de tonen van 
DJ Renzo !  

Bedankt aan de werkgroep en alle vrijwilligers, 
leerkrachten en sympathisanten !  

Volgend jaar verwachten we nog méér dansende, 
swingende en zingende 😉 mensen !  

 

Wijngaard goes digital! 
Na de herfstvakantie schakelen we over op een meer gedigitaliseerde 
communicatie. Vanaf dan vallen brieven, maandkalender en schoolfax in 
principe enkel nog in je mailbox. Wens je toch nog een papieren versie ? 
Meld je dan even op het secretariaat!  

Kinderraad 



 

 
 

Allereerst willen we onze school en de ouderraad bedanken  
voor de verfraaiing van onze speelplaats. De klimmuur, het  
nieuwe voetbalveld, het evenwichtsparcours en de banken  
worden intens gebruikt. 
Wij hebben vorige week de kinderraad samengeroepen.  
Er zetelen leerlingen in van het 3de tot en met  6de leerjaar. 
Doel van deze raad is om samen met de kinderen op stap gaan, ideeën zoeken, 
oplossingen bedenken voor, eventuele verbeteringen bespreken voor de speelplaats. 
Zo LEREN de kinderen nog beter SAMEN spelen en wordt de kans op pesten 
verminderd. 
Nu de speelplaats volledig af is, willen we een speelgoedwinkel oprichten. Hier kunnen 
kinderen speelgoed lenen tijdens de speeltijden. Wij hebben al het materiaal dat in 
onze school aanwezig is verzameld maar we kunnen nog speelgoed gebruiken. Vandaar 
een oproep. Hebben jullie nog speelgoed voor onze winkel en hebben julllie dat NIET 
meer nodig, dan mogen jullie dat meegeven met jullie kinderen: hoepels, stelten, 
loopklossen, skippyballen, springballen…….of boeken kaarten... Niet alle kinderen 
willen actief spelen; sommigen houden ook van de rustige spelen. Ook schoenenzakjes 
zijn welkom, hierin kunnen we de diablo’s opbergen. 
Tijdens het uitlenen en het spelen met het speelgoed leren onze kinderen: ZORG 
dragen voor materiaal, SAMEN spelen, hun zaakjes GOED te regelen en LIEF zijn 
voor groot en klein.  De 4 kapstokregels! 

Alvast bedankt, 
 

 

De boekengaard 
 

 

 

 

Dankzij de tomeloze inzet van Katrien en Jozef mochten we begin september onze 
eigenste BOEKENGAARD feestelijk openen ! De kinderen kunnen nu genieten van 
nieuwe toffe boeken in een leuke en aangename sfeer.  

BEDANKT Katrien , Jozef en iedereen die jullie op een of andere manier heeft 
bijgestaan. Het is een pareltje geworden dat we zullen koesteren !  

We zoeken nog een enthousiaste (groot)ouder, tante of nonkel die het leesplezier van 
onze kinderen wekelijks wil blijven aanwakkeren. Voel je je geroepen of ken je iemand 
? Meld je dan zeker bij de directie !  



 

 
 

 

Strapdag – 20 september  
Woensdagmorgen stonden de kleuters allemaal in de startblokken om te Strappen!!! 
Na de  opwarming gingen we tekenen over het verkeer met krijt, zagen we een’ Aya’ 
filmpje over ‘veilig in het verkeer’ , werden er estafetten met een step gedaan, gefietst 
op de speelplaats en de laatste kleuterklas mocht zelfs op de echte straat fietsen!  
Ook nog straten maken in de zandbak met het nieuwe zandbak materiaal dat we 
gekregen hebben van de ouderraad! Een bewegingsomloop rond verkeersborden in de 
zaal, gestempeld met fietsbanden ….. 
Het was een halve dag actieve beleving en iedereen ging moe maar voldaan naar huis!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scholencross 26 september  
 
Een welgemeende proficiat aan alle lopers. Jullie deden het héél goed !! 
 

Jullie werden aangemoedigd door leerkrachten, 
ouders en grootouders. Zo kregen sommigen op het 
einde nog een extra boost om de finish te halen. 
 
Ook dit  
jaar hadden  
we weer enkele  
medaillewinnaars !  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Dag van de sportclub 

Op 13 september was het de dag van de  
sportclub.  
Onze kinderen van de 3de graad mochten  
in hun sportoutfit  
naar de school komen. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Agent voor 1 dag  
Woensdag 27 september mocht het 4de leerjaar 1 dag agent zijn. We mochten groene 
en rode kaarten uitdelen aan de mensen in het verkeer. De meeste mensen kregen een 
groene kaart (Joepie!). Maar we moesten ook wel rode kaarten uitdelen, alleen maar 
parkeerboetes. Het was zéér leuk!  

 

 

 

 

 

 

 

Opgelet in het verkeer rondom de school !  
Vooral bij het afzetten en ophalen van de kinderen merken we dat sommige 
(groot)ouders gemak verkiezen boven veiligheid. Enkel samen kunnen we  
zorgen voor een veilige schoolomgeving ! Bedankt !  



 

 
 

Slapen in de klas ????? 

Mogen die van ’t tweede nu ook al slapen op hun bank?  
Als we die foto’s zien blijkbaar wel.  
Wat is daar toch aan de hand? 
Misschien eens aan de kinderen zelf  
vragen wat ze daar aan ’t uitvoeren zijn.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Tekenklas op visite’ 
In het teken van de internationale tekenmaand namen de 6de-klassers deel aan een 
superleuke namiddag rond tekenen. Met ‘Visite – de tekenklas op verplaatsing – ‘ 
werden twee generaties samengebracht rond tekenen: kinderen en ouderen, met 
‘tekenen’ als middel voor ontmoeting en plezier. Niet met alledaagse tekenopdrachten 
maar met speelse, ongedwongen en verrassende tekenopdrachten gingen we als 
evenwaardige tekenpartners aan de slag… Hieronder kunnen jullie meegenieten van 
enkele indrukken van onze leerlingen uit het 6de. Geniet ervan! 
 

 Irma is een gezellige madam. Het was een supertoffe namiddag!  
 Alle mensen wuifden ons uit. We hebben er allemaal van genoten.  
 Omdat Alberta zo ontroerd was bij ons afscheid, ben ik zaterdag 

terug bij haar op bezoek geweest…  
 We kregen zelfs een drankje en een hapje aangeboden! Wat was 

de namiddag snel voorbij!  
 Ze vond het supertof om eens wat jong volk over de vloer te 

krijgen. Het was een heel geslaagde dag!  
 De opdrachten waren heel leuk en afwisselend om te doen! (Tuur 

en Louis) 
 Vrijdag was een topdag voor jong en oud. Ook de koffieklets was 

bijzonder leuk!  
 Ik denk dat onze mooie liedjes de namiddag helemaal hebben ‘af’ 

gemaakt! 
 

Bedankt voor de uitnodiging, de fijne organisatie, het lekkere gebak en de inzet van 
alle mensen die zich voor deze TOPACTIVITEIT hebben ingezet! 



 

 
 

 

Interview school vroeger en nu 
De klassen van het 4de leerjaar zijn op een leuke 
manier gestart met het W.O.-thema “school 
vroeger en nu.  

Op vrijdag 29 september kwam de moeder van 
juf Katrijne en een vriendin van haar langs voor 
een interview. We mochten één voor één 
vraagjes stellen over hoe het vroeger was op school. Het was er heel anders want ze 
kregen geen huiswerk (gelukzakken). We hebben veel bijgeleerd over hoe het vroeger 
was op school. We hebben ervan genoten! 

 
 
 

Wat je met herfstbladeren en -vruchten niet allemaal kan! 
Herfst is het mooiste seizoen van het jaar! En dat hebben de leerlingen van 5A en 5B 
zeker mogen ervaren! Met de activiteit muzische vorming- beeld mochten de 
leerlingen in verschillende hoekjes werken naar keuze. Met bladeren en vruchten kan 
je leuke creaties en kunstwerkjes maken. We hebben ons volledig laten gaan in onze 
fantasiewereld. Kijk maar…..en geniet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Waren het nu gruitjes of froentjes ???? 
Deze maand werkten de leerlingen van het 2de leerjaar rond het thema ‘fruit en 
groenten’ . We gingen op bezoek in het appelbedrijf Roes te Turnhout . Daar kregen 
we een rondleiding in de boomgaard en het bedrijf . Als afsluiter konden we nog 
lekkere appels en peren kopen om thuis op te smullen . Het was een leerrijke , leuke 
dag dankzij een heleboel bereidwillige mama’s, papa’s en grootouders die ons een gratis 
lift aanboden . Dankuwel !!! 
 
Ook deden we in de klas een hoekenwerk rond fruit .  
We mochten vreemd fruit opzoeken op de computer en  
zelfs ook proeven . Zo leerden we meer over een  
cherimoya, een papaya, een kaki, een  avocado … . 
We bestudeerden fruit aan de binnenkant en als  
neusje van de zalm maakten we met al het fruit een heerlijke fruitsalade !! 
Nadien leerden we nog over verschillende soorten groenten .  
 

Als afsluiter van ons thema maakten we van de groenten 
overheerlijke pompoensoep! Met de schort rond onze buik en het 
stappenplan bij de hand sneden we zelf groenten fijn en stoofden 
we alles in onze pot. We rolden uiteraard ook frikadelletjes voor 
in de soep. Na de middag proefden en genoten we dan van onze 
‘spinnensoep’. Ook heel wat juffen en meesters konden niet aan 
de verleiding weerstaan om te proeven. Daarna wachtte ons nog 
een hele berg afwas. Maar samen afwassen op de speelplaats was 
ook wel eens heel leuk.  

 
Wat was dat een lekkere smulmaand in het tweede leerjaar!!!  

 
 
 

Schoolbankjes te koop !  
 
De leerlingen van juf Suzy mogen sinds kort leren en werken aan 
spiksplinternieuwe schoolbanken ! Maar de “oudere” bankjes 
kunnen gerust nog dienen voor thuis of bij oma/opa/….. Bent u 
geïnteresseerd in een bankje + stoel aan een soldenprijsje ?  
 

€ 25 per set ! 
 

Er zijn er al heel wat de deur uit dus snel zijn is de boodschap !  
Informeer je bij Carina of op het secretariaat !  
 

 
 
 



 

 
 

 

Nieuwsflash uit het 3de leerjaar 
De eerste zwemles was superleuk 
Een hele leuke nieuwe bib 
Rekenen + en – tot 1000 
De zonnewijzer vertelt hoe laat het is 
Elke week een nieuwe ster 
 
Leuke, nieuwe speelplaats 
Een leuke klapkrant om de actualiteit te volgen 
Een eerste vergadering van de kinderraad 
Ravotten in het bos en kampen maken 
Juf Katrien en meester Guy zijn onze leerkrachten 
Auteurslezing in de grote bib door Hilde Schuurmans 
Allemaal anders, maar aardig: iedereen telt mee! 
Rennen op de scholencross en heel wat medailles binnenhalen 
 
 
 

Naar het bos met Mil , de natuurgids   
Gelukkig waren de weergoden ons op dinsdag 17 oktober 
goedgezind.  Het 4de leerjaar ging met natuurgids Mil Blancquaert 
het bos rondom de Toeristentoren verkennen.  
Onze eerste stopplaats was op de Kruisberg. Mil vertelde dat de 
kruisweg vermoedelijk de oudste van het land is. Het ijzeren kruis 
is niet het begin van de kruisweg, daar is een andere legende over. 
Op de plaats waar het kruis staat, is heel lang geleden een dode 
baby gevonden. Eerst stond daar een houten kruis, maar is later 
vervangen door een ijzeren. 
Mil vertelde ons ook over de lagen van het bos. De beuk heeft 
een parapluvormige kruin om zo zijn stam tegen de zon te 
beschermen. In de stam zagen we de woonplaats van de bonte 
specht  (rond gat) en van de zwarte specht (ovaal).  
Verder kwamen we mooie paddenstoelen tegen : 
Eekhoorntjesbrood, Stobbezwammetjes, Honingzwammetjes, 
Zwavelkopjes en natuurlijke ook de prachtige Vliegenzwam. Wij 
weten nu hoe die paddenstoel aan zijn naam komt!! Met een 
spiegeltje zagen we of het een plaatjes- of buisjeszwam was.  
Volgens Mil zijn alle paddenstoelen eetbaar! Sommigen maar 1 
keer!!!  Dus oppassen!!!! 
Mil vertelde ook over de varens. Toen de dino’ s nog leefden, was 
onze aarde bedekt met varens van wel twintig meter hoog!!  
Aan de toeristentoren mochten we wat spelen. De leerrijke 
namiddag was veel te vlug voorbij. Bedankt Mil voor deze super 
leuke dag! 



 

 
 

 

Welkom aan onze 5 nieuwe instappers ! 
Juf Alexandra mocht in haar klasje op 1 september 5 flinke deugenieten ontvangen ! 
Ze hebben al veel mogen ontdekken, knutselen en beleven….  
Na de herfstvakantie komen er een heleboel nieuwe vriendjes bij…wel 12 in totaal ! 
Gedaan met de rust voor de juf(fen) hihi 😉  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De herfst is begonnen… 
De kleuters van K3 en K4 hebben de herfst met alle zintuigen kunnen ervaren in het 
bos, daarna brachten ze de herfst mee in hun klasje. Genieten jullie mee? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

We namen dankbaar afscheid van … 
Renilda Vloeberghs, grootmoeder van Lore (L3A) en Jill (L6) 
Alfons Ooms, grootvader van juf Britt (L4A)  
Mil Nijs, grootvader van Flor (L4B) 
Yellina Van Broeck, kleindochter van juf Lydia (onderhoud)  
Marie-Louise Leirs, grootmoeder van Marie (K7)  
 

Ik werd grote broer of zus ! 😊 
 Jane (L4B) werd grote zus !  

Welkom LOUIZE ° 19.09.2017 

 Gaston (L1A), Korneel (K5), Fons (K4) en Marcelle 
kregen er een broertje bij !  

Welkom CHAREL ° 27.09.2017  

 
Had jij ook een familiaal nieuwtje en is dit niet vermeld in deze schoolfax?  
Laat het dan gauw weten aan de directie via wijngaard@kosh.be  
 
 
 
 

Een fijne herfstvakantie ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Wijngaardteam 
Jill Houtmeyers 

directeur 
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