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Ons team  

Meer info volgt ! 

 
 

 

Uitnodiging kijkdag  

Op maandag 29 augustus om 17 uur heten we graag ALLE kinderen (opnieuw) welkom in de 

Wijngaard. Alle instappers van 1 september, alle kleuters en alle lagere schoolkinderen mogen al 

eens een kijkje komen nemen in hun klasje en kennismaken met de juf of meester.  

 

Smartschool 

Smartschool zal voor de ouders afgesloten worden tussen 5 juli (12.00 u) en 25 augustus (9.00 u).  

Noteer de URL (kosh-wijngaard.smartschool.be), je gebruikersnaam en wachtwoord op een blad.  

U heeft deze nodig om bij de start opnieuw aan te melden.  

De school is tot 6 juli en vanaf 19 augustus tijdens de schooluren bereikbaar via het algemeen 

mailadres (wijngaard@kosh.be) of per telefoon.  

 

Klasverdelingen 

Benieuwd welke juf of meester jou aan het werk gaat zetten volgend schooljaar ?  

Donderdag 25 augustus vanaf 10 uur ontvangt u de lijst van uw kind persoonlijk in uw mailbox 

van smartschool. Rekening houdend met de privacywetgeving vragen we deze lijsten NIET te 

delen via social media of andere kanalen. Bedankt !   

mailto:wijngaard@kosh.be


Samen groeien, van peuter tot tiener....  
omringd door groen en ondersteund door vele handen. 

WIJ doen het samen zodat jij je vleugels kan uitslaan. 
 

 
 

 

Eerste schoolweek … 

 Donderdag 1 september vliegen we er weer in !  

 Warm eten wordt in principe terug opgestart vanaf maandag 5 september.  

 Vrijdag 2 september maken we er voor 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. Trek best ook niet je allermooiste  

kledij aan. Voorzie zeker ook een drinkbus water voor bij je lunchpakketje. 

Ook de kleuters picknicken die dag met hun klas.    

 We informeren u graag over onze werking in dit nieuwe schooljaar :  

Vrijdag 2 september zijn de ouders van K1 (instap 01/09/22) welkom om 15.30 uur  

Maandag 5 september zijn de ouders van K3-4-5-6 & L1-3-5 welkom om 19.30 uur 

Dinsdag 6 september om 19.30 uur verwelkomen we de ouders van K7-8 & L2-4-6 . 

 

Wenmomenten 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 1 september  -> wenmoment 29 augustus om 17 uur  

Instap 7 november   -> wenmoment 4 oktober om 14 uur  

Instap 9 januari   -> wenmoment 16 december om 14 uur  

Instap 1 & 27 februari  ->  wenmoment 17 januari om 14 uur  

Instap 17 april   ->  wenmoment 21 maart om 14 uur  

Instap 22 mei   ->  wenmoment 25 april om 14 uur  

 

Wist-je-datjes…  

 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 drinkbussen water lekken in de boekentassen en zo jullie werkschriften en 

boeken beschadigen ? Wees slim en steek je flesje in een herbruikbaar plastic zakje.  



Samen groeien, van peuter tot tiener....  
omringd door groen en ondersteund door vele handen. 

WIJ doen het samen zodat jij je vleugels kan uitslaan. 
 

 
 

 

 

 we ook volgend jaar veilig op stap willen gaan als we de school verlaten en dus iedereen 

verplicht is zijn fluohesje te dragen ?  

 we de veiligheid van onze schoolomgeving super belangrijk vinden ! Daarom organiseren we 

’s ochtends en ’s avonds een schoolstraat .  

 onze school ook volgens schooljaar deelneemt aan het project Bike2School die duurzame 

verplaatsingen (voor lagere schoolkinderen) beloont. Uiteraard hopen we dat deze gezonde 

gewoonte al in onze kleuterschool start. 

 

Ouders + school = SAMEN school maken !  

Ook onze ouderraad zit vol met geweldige ideeën !  

Vergadering    telkens op dinsdag om 20 uur (1ste vergadering = 30/08/22)  

 Schoolfeest    zaterdag 3 juni 2023 

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 !  Is vergaderen niet echt je ding of zet je je graag gericht in voor 1 

activiteit? Dan sluit je gewoon aan bij een van de werkgroepen. Hoe meer zielen, hoe meer 

vreugd !  

 

 

 

Zomeraanbod Stad Herentals  

 De activiteiten in het kader van HerenTAALs: https://www.herentals.be/geniet-van-spel-en-
verhalen-in-jouw-buurt 

Deze zomer kunnen kinderen weer genieten van een zomer vol spel en verhalen in hun buurt. 
Verschillende stadsdiensten en organisaties werken samen om kinderen fijne 
zomeractiviteiten aan te bieden. 

 Het overzicht van de vakantiewerkingen van het jeugdloket:  
https://www.herentals.be/evenementen/beleven/overzicht-vakantiewerkingen 

 De zomerschool: https://www.herentals.be/zomerschool 

Geef je lagereschoolkind de kans om ook tijdens de zomervakantie leergierig te blijven. Met 

speelse projecten zorgen we dat je kinderen lezen, rekenen, denken en ontdekken. 

mailto:ouderraad@wijngaard.be
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.herentals.be%2Fgeniet-van-spel-en-verhalen-in-jouw-buurt&data=05%7C01%7Cliesbet.lievens%40herentals.be%7C3cffe61259dc45ec954408da454d5925%7Ceed72d79353347c0ae9191030b3160d4%7C0%7C0%7C637898495795116624%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Qc6XTS%2Besy9G%2FHrw57j7Nk3UqHX1yw%2FqebC5vl7uIb0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.herentals.be%2Fgeniet-van-spel-en-verhalen-in-jouw-buurt&data=05%7C01%7Cliesbet.lievens%40herentals.be%7C3cffe61259dc45ec954408da454d5925%7Ceed72d79353347c0ae9191030b3160d4%7C0%7C0%7C637898495795116624%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Qc6XTS%2Besy9G%2FHrw57j7Nk3UqHX1yw%2FqebC5vl7uIb0%3D&reserved=0
https://www.herentals.be/evenementen/beleven/overzicht-vakantiewerkingen
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.herentals.be%2Fzomerschool&data=05%7C01%7Cliesbet.lievens%40herentals.be%7C3cffe61259dc45ec954408da454d5925%7Ceed72d79353347c0ae9191030b3160d4%7C0%7C0%7C637898495795116624%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=K4QCqxBOSkFdYMEn%2FwALeupTE5R9EuEHXwCP%2FOJlLSs%3D&reserved=0


Samen groeien, van peuter tot tiener....  
omringd door groen en ondersteund door vele handen. 

WIJ doen het samen zodat jij je vleugels kan uitslaan. 
 

 
 

 

29 augustus  17.00 u  wenmoment voor alle kinderen !  

30 augustus  1ste vergadering ouderraad om 20 uur  

2 september  KiVa-picknick & spelnamiddag (ganse school)  

2 september  infoavond K1 om 15.30 uur  

5 september   infoavond K3-K4-5-6 & L1-L3-L5 om 19.30 uur  

6 september  infoavond K7-K8 & L2-L4-L6 om 19.30 uur  

13&14 september schoolfotograaf  

19 september  klasfoto’s 

3 oktober  facultatieve verlofdag  = geen school  

12 oktober  pedagogische studiedag = geen school voor de kinderen 

31 okt. t.e.m. 4 nov.  herfstvakantie  

11 november  Wapenstilstand 

26 dec. t.e.m. 6 jan. kerstvakantie  

3 februari   pedagogische studiedag = geen school voor de kinderen 

6 februari   facultatieve verlofdag = geen school 

20 feb. t.e.m. 24 feb. krokusvakantie  

3 t.e.m. 14 april  paasvakantie  
28 april    pedagogische studiedag = geen school voor de kinderen (nog onder voorbehoud)  

1 mei    Dag van de arbeid 

6 mei    1ste Communie  

13 mei   Vormsel  

18-19 mei   OH Hemelvaart 

29 mei   Pinksteren  

3 juni    schoolfeest !  
30 juni   11.45 uur gezamenlijke afsluit schooljaar  

 

Volgende data mag u nog concreter verwachten bij aanvang van het schooljaar :  

 Afzwaaifeest K7-8 en proclamatie L6 (laatste week juni)  

 Oudercontacten (combinatie live-aanbod en online-aanbod)  

KS  november en mei  

LS  oktober en maart  


