Schoolnieuws
Een blik vooruit
Schooljaar 2018-2019
Ons team !
Ook volgend schooljaar zetten onze juffen en meesters zich met volle goesting in om elk kind de
gepaste begeleiding te geven en te doen groeien. Hierbij een overzicht van ons fantastisch team :
Directeur

juf Jill

Secretariaat

juf Suzy en ... (juf An gaat op kOsh werken. We zoeken nog even naar een waardige vervang(st)er)

Middag en opvang

juf Carina en haar ploeg

Zorgcoördinator

juf Martine

Instapklas

juf Alexandra en vanaf januari juf Jasmien

1ste kleuterklas

juf Christel en juf Greet

2de kleuterklas

juf Bea/juf Caroline en juf Manuela

3de kleuterklas

juf Marie-Anne en juf Sofie

Turnen KS

juf Ellen

Zorg KS

juf Charisse

1ste leerjaar

meester Guy en meester Stefan

2de leerjaar

juf Suzy en meester Tonny

3de leerjaar

juf Katrien en meester Guy

4de leerjaar

juf Elise en juf Katrijne

5de leerjaar

juf Sofie en meester Piet

6de leerjaar

juf Mart en juf Karolien

Turnen L1

juf Ellen

Turnen L2-3-4-5-6

juf Christel

Zorg LS

juf Lieve, juf Ellen & juf Leen , juf Jasmien ondersteunt hen tot eind december

Juf/meester (nog in te vullen) wordt tewerkgesteld via het nieuwe lerarenplatform dat minister Crevits
op touw zet. Zij/hij zal prioritair de vervangingen doen bij afwezigheid van een collega. Indien zij/hij
geen vervanging dient te doen, krijgt zij/hij diverse pedagogische taken toegewezen op onze school.
Jammer genoeg blijven juf Christel Peeters en juf Anneleen Dekkers afwezig wegens ziekte.

Uitnodiging nieuwe kinderen en leerlingen 1ste leerjaar
Op dinsdag 28 augustus om 17 uur heten we graag alle nieuwe kinderen welkom in de Wijngaard. Alle
instappers van 1 september, nieuwe kleuters/leerlingen en de kinderen die de grote stap maken naar
de lagere school mogen al eens een kijkje komen nemen in hun klasje en kennismaken met de juf of
meester.

Klasverdelingen
Benieuwd welke juf of meester jou aan het werk gaat zetten volgend schooljaar ?
Maandag 27 augustus kunnen alle ouders en kinderen vanaf 10 uur komen kijken naar de klaslijsten.
Deze zullen naar jaarlijkse gewoonte uithangen aan de ramen van de refter.

Eerste schoolweek …
 Maandag 3 september om 8.30 uur stipt vliegen we er weer in !
 Warm eten is voorzien vanaf de eerste schooldag
 Dinsdag 4 september maken we er voor de kinderen van de lagere school een echte KIVA-dag
van ! We picknicken samen en spelen spelletjes die onze klasband sterker maken. Iedereen
blijft die dag ineten en brengt boterhammetjes mee. Er wordt geen warm eten voorzien
voor de lagere school. Trek best ook niet je allermooiste kledij aan.
 We informeren u graag over onze werking in dit nieuwe schooljaar :
Dinsdag 4 september zijn de ouders van K1-K5-6-L1-3-5 welkom om 19.30 uur
Donderdag 6 september om 19.30 uur verwelkomen we de ouders van K3-4-7-8-L2-4-6 .
Op deze avond krijgt u ook meer informatie over de 1ste Communie.

Wist-je-datjes…
 er heel veel spullen achterblijven op school op het einde van het schooljaar ? Kijk de verloren
voorwerpen nog eens na ! Wat blijft liggen, wordt geschonken aan een goed doel.
 elke nieuwe leerling in de lagere school een turnzakje krijgt van kOsh en dat we verwachten dat je
daar tot het einde van je schoolloopbaan in de Wijngaard zorg voor draagt ? Bij verlies vragen we
een nieuw aan te schaffen via het secretariaat.
 elke nieuwe kleuter en leerling een koekendoosje krijgt op de eerste schooldag ?
 er héél vaak flesjes water lekken in de boekentassen en zo jullie werkschriften en boeken
beschadigen ? Wees slim en steek je flesje in een herbruikbaar plastic zakje.
 we ook volgend jaar veilig op stap willen gaan als we de school verlaten en dus iedereen verplicht
is zijn fluohesje te dragen ?

Ouders + school = SAMEN school maken !
Ook onze ouderraad zit vol met geweldige ideeën ! We rekenen op jullie massale aanwezigheid !
Vergadering

telkens op dinsdag om 20.30 uur (1ste vergadering = 11/09/18)

Kidsfuif

vrijdag 19 oktober

Nacht van de Wijngaard

zaterdag 20 oktober

Lichtjeswandeling

vrijdag 14 december

Ontbijt

zondag 17 maart

Schoolfeest

zaterdag 15 juni

Ben je ondertussen ook benieuwd naar hun eerste ideeën en wil je jouw steentje bijdragen ? Kom dan
zeker een kijkje nemen op een van de vergaderingen of laat een berichtje achter op
ouderraad@wijngaard.be ! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd !

Schooldagregeling LS
Voor de lagere school voeren we volgend schooljaar een wijziging door in de verdeling van de
onderwijsblokken en speeltijden. Voor u als ouder verandert er niets!
Het begin-en einduur van de voormiddag en namiddag blijven hetzelfde.
In de namiddag zullen de leerlingen 2 aaneensluitende lesblokken van 50 minuten hebben en een
afsluitende speeltijd van 20 minuten op het einde van de schooldag. Hierdoor kunnen zij doorwerken
aan een project waarmee ze bezig zijn en verliezen ze minder onderwijstijd.
Het einde van de schooldag is nog steeds om 15.30 uur. U mag uw kind dus zeker niet vroeger ophalen.
Het begin-en einduur van de schooldag is voor alle kOsh-basisscholen hetzelfde.

Overzicht
KS
8.30
8.30 – 10.10
10.10 – 10.30
10.30 – 12.10
12.10 – 13.30
13.30 – 14.40
14.40 – 14.55
14.55 – 15.25
15.25 – 15.30
15.30

start van de schooldag
onderwijstijd
speeltijd
onderwijstijd
middagpauze
onderwijstijd
speeltijd
onderwijstijd
kans tot ophalen
einde van de schooldag

LS
8.30
8.30 – 10.10
10.10 – 10.30
10.30 – 12.10
12.10 – 13.30
13.30 – 15.10
15.10 – 15.30
15.30

start van de schooldag
onderwijstijd
speeltijd
onderwijstijd
middagpauze
onderwijstijd
speeltijd
einde van de schooldag

Einde schooldag – verlaten van de school
Om 15.30 uur gaat de bel en mogen de leerlingen de school verlaten.
Voor de kleuters blijft gelden dat zij om 15.25 uur mogen opgehaald worden op de kleuterspeelplaats.
We herhalen graag enkele afspraken en zetten er nog een nieuwtje erbij :
 De schoolstraat blijft in zijn huidige vorm behouden.
 Alle kinderen worden opgehaald aan de poort of verlaten de school via de begeleide rij.
 Alle fietsers mogen langs het kleine poortje buitengaan.
 Ook voetgangers met een toelatingskaartje, mogen gebruikmaken van dit kleine poortje.
Vraag zeker je kaartje tijdig aan mocht je dit nodig hebben.
 De politie van Herentals zal een parkeerverbod instellen langs de rechterzijde van de Wijngaard
vanaf het kruispunt met de Rankenstraat (verhoog) tot aan de parking van de petanque-club.
 De school voorziet een begeleide rij tot aan de parking van de petanqueclub om ouders te
stimuleren zich daar veilig en correct te parkeren. Zij kunnen hun kind daar rustig opwachten tot
dit met de rij arriveert. Wij hopen dat hier veelvuldig gebruik van gemaakt gaat worden !
 Wij blijven vragende partij om zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. Is de
auto toch de enige oplossing ? Parkeer dan veilig, correct en liefst buiten de woonzone rondom de
school. Carpoolen is zeker ook een milieuvriendelijke én tijdwinnende optie! Ik ben ervan
overtuigd dat de kinderen dit ook nog leuk en gezellig zullen vinden 😊 !

1ste Communie en Vormsel
Tot onze spijt mochten wij nog geen data ontvangen voor de 1ste Communie of het Vormsel voor
volgend schooljaar. De pastoor wacht hiervoor zelf nog op de correcte informatie vanuit het bisdom.
We geven wél graag mee dat de 1ste Communie zal georganiseerd worden zoals dit schooljaar. Meer
info volgt op de infoavond op 4 september.

Kijkdagen nieuwe instappers
Ook volgend jaar starten er weer heel wat nieuwe peuters in onze school. Zij worden samen met hun
ouders uitgenodigd om op voorhand al eens een kijkje te komen nemen:
Instap 3 september

->

kijkdag 28 augustus om 17 uur

Instap 5 november

->

kijkdag 3 oktober om 9 uur

Instap 7 januari & 1 februari

->

kijkdag 12 december om 9 uur

Instap 11 maart

->

kijkdag 13 februari om 9 uur

Instap 23 april & 3 juni

->

kijkdag 27 maart om 9 uur

3 september

Start schooljaar

4 september

picknick lagere school
infoavond K1-K5-K6-L1-L3-L5 om 19.30 uur

6 september

infoavond K3-K4-K7-K8-L2-L4-L6 om 19.30 uur

11 september

1ste vergadering ouderraad om 20.30 uur

14 september

klasfoto’s

5 oktober

facultatieve verlofdag – Dag van de leerkracht !

10 oktober

pedagogische studiedag

16&17 oktober

schoolfotograaf

19 oktober

kidsfuif

20 oktober

Nacht van de Wijngaard

23 oktober

oudercontact lagere school 18.30 – 20.30

25 oktober

oudercontact lagere school 15.30 – 18.00

29 oktober tot en met 2 november

herfstvakantie

22 november

oudercontact kleuterschool 15.30 – 20.30

14 december

lichtjeswandeling

24 december tot en met 4 januari

kerstvakantie

8 februari

pedagogische studiedag

11 februari

facultatieve verlofdag

12 februari

oudercontact studiekeuze L6

14 februari

oudercontact studiekeuze L6

4 maart tot en met 8 maart

krokusvakantie

17 maart

ontbijt

2 april

oudercontact lagere school 15.30 – 18.00

4 april

oudercontact lagere school 15.30 – 20.00

8 april tot en met 22 april

paasvakantie (let op : paasmaandag = extra dagje vakantie)

1 mei

dag van de arbeid

23 mei

oudercontact kleuterschool 15.30 – 20.30

30&31 mei

OH Hemelvaart

10 juni

Pinksteren

15 juni

schoolfeest !

28 juni

einde schooljaar om 12.10 uur

