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Basisschool De Wijngaard 
Wijngaardstraat 13 - 2280 Grobbendonk. 

Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be  

Nieuwsbrief 
  November 2019 

Herfstvakantie  
Zaterdag  26 oktober tot en met zondag 3 november.  

 
Maandag 11 november is het wapenstilstand. Dit is een schoolvrijedag. 

 
Belangrijk!!! 
Dinsdag 12 november  zal de bustoer in de avond pas om 17.00u op school 
vertrekken omdat er op deze dag een uitstap is gepland. 
 

Inhoud 

Inhoudstabel 
 
 
P1: Herfstvakantie. 
P2: Helm op fluo top, Olemse Zoo. 
P3: Herdenking oudstrijders, spor-
ten in de sporthal, bibliotheek. 
P4: Suske en Wiske, zwemkalender, 
archeologische opgraving. 
P5: Technopolis on tour, volksdan-
sen 
P6: Grootouderfeest 
P7: Voorleesweek 
P8: Rode brievenbus, uitpraathoek 
P9: Invulstrookje 
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Helm op fluo top 
 
 

We starten met deze actie net na de herfstvakantie (4 november). Alle kinderen krijgen 
een stickerkaart. Deze wordt bewaard in de klas.  Wie ‘s morgens met een fluo hesje 
naar school komt, krijgt een sticker. Ook het dragen van een fietshelm levert een sticker 
op. Is je kaart vol dan kan je aan een tal van verrassingen deelnemen (zie uitleg 
kaartje) 

 
 

 

Olemse Zoo 
 

Dinsdag 5 november brengen de leerlingen van het 3de, 4de, 5de en het 6de leer-
jaar een bezoek aan de Olemse Zoo. 
Deze uitstap is nog in functie van het project ‘beestenboel’. 
 
 
Meebrengen: lunchpakket , voldoende drank, tussendoortje, bij slecht 
weer….zeker een regenjas aandoen. 
 
Prijs inkom + busvervoer: 12,12 euro 
Het 1 eurokraam betaalt de helft dus de prijs is 6,6 euro 
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Herdenking oudstrijders 
 

De oud-strijdersvereniging herdenkt het einde van WOII met een ceremo-
nie op het Astridplein. Ook onze leerlingen  worden betrokken bij de her-
denking. Een serene optocht van de schoolkinderen, de vaandeldragers en 
het bestuur van de nationale strijdersbonden brengt de herdenking onder 
de aandacht.  
 
Wanneer: donderdag 7 november 
Wie: Leerlingen van het 3de en het 4de leerjaar 

 
 

 
Sporten in de sporthal 

 
De kleuters gaan vrijdag 8 november naar de sporthal in Bouwel.  
Deze sportactiviteit gaat door van 10.00u—11.00u. 
 
Kledij: Voorzie gemakkelijke en sportieve kledij. (liefst geen rokjes en broek-
kousen) 
De leerlingen van het 1ste en het 2de leerjaar gaan donderdag 14 no-
vember naar de sporthal in Bouwel.  Deze sportactiviteit gaat door in de 
namiddag. 
 
 
Prijs: 0,80 euro 

Bibliotheek 
 

Dinsdag 12 november gaan de leerlingen van de lagere school en de kleu-

ters van de 3de kleuterklas naar de bibliotheek in Grobbendonk. Zij gaan er hun 

boeken inleveren en een nieuwe boek ontlenen. 

Dinsdag 26 november gaan de leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar 

genieten van een educatieve muziekvoorstelling. Dit zal doorgaan van 10.30u-

11.00u 
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 Zwemkalender 
 

We gaan niet zwemmen in de maand november 

Suske en Wiske 
 

De leerlingen van de 2de en de 3de graad brengen een bezoek aan het Suske 
en Wiske museum. 
Zij kunnen er genieten van een striptoer o.l.v. Willy Vandersteen en dit  in 
zijn oude  villa.  We ontdekken wat we allemaal nodig hebben voor een goed 
stripverhaal. Daarna nemen de leerlingen deel aan  een workshop. 
 
Deze activiteit zal doorgaan in de namiddag tot 16.00u 
 
De bustoer in de avond zal later vertrekken….we verwachten onze leerlingen 
rond 16.45u terug op school. 
 
Prijs inkom en busvervoer: 8,80 euro 
 
Meebrengen: een koek en drank 

Archeologische opgraving 
 

Onze leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar worden op de  Mercuriussite 
ontvangen door verschillende archeologen van All-Archeo die sinds augustus 
graven op de terreinen. De archeologen begeleiden de nieuwsgierigen op het 
Mercuriusterrein, ze wandelen er met hen van werkput naar werkput waarin ze 
sinds kort op zoek zijn naar sporen uit de geschiedenis van Grobbendonk.  
 
 
Wanneer: donderdag 14 november 
om 14.00u 
Prijs: gratis 
 



 5 

 
Technopolis on tour 

 
 
 
Technopolis trekt in het schooljaar 2019-2020 opnieuw op tournee doorheen 
Vlaanderen met een reeks boeiende wetenschapsshows voor scholen!  
Dinsdag 19 november gaan we vanaf K3 t&m L6 genieten van een dagje 
‘techniek’. 
 
K3: 9.30u 
1ste, 2de en het 3de leerjaar: 11.00u 
4de, 5de en het 6de leerjaar: 13.30u 
 
Prijs: gratis 
 
 

 
Volkdansen 

 
Vrijdag 29 november kunnen onze leerlingen van de lagere 
school tijdens de middagspeeltijd actief meedansen met een 
sessie volksdans. 
 
Bij slecht weer gaat deze activiteit door in de turnzaal. De leer-
lingen die niet graag meedansen kunnen gezelschapspelen spelen in 
de refter onder begeleiding. 
 
Prijs: gratis 
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Grootouderfeest 
 

Op vrijdag 22 november ontvangen al onze leerlingen hun grootou-
ders op school. 
Om 13u00 zitten een pak opgewonden kleinkinderen klaar in de 
speelzaal van de kleuterschool om hun grootouders te vergasten op 
dans, toneel, zang … 
Zij verwennen hun lieve opa’s en oma’s eveneens met een mooi ca-
deautje en trakteren hen op een lekker stukje taart met koffie. 
Wie kan daar aan weerstaan ? 
 
Om het festijn goed te kunnen organiseren, vragen wij om het in-
vulstrookje zo vlug mogelijk (ten laatste  vrijdag 16 november) inge-
vuld mee terug te geven. (zie bijlage) 
Per familie vult u maar één strookje in.  
 
 
Vrijdag willen we, wegens plaatsgebrek,  exclusief voorbehouden 
voor de grootouders.  
Grootouders die geen partner meer hebben, mogen wel nog één 
persoon meebrengen. 
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De week van 25 november—29 november is het   

‘Voorleesweek’. 
 
Komen jullie graag een keertje voorlezen in de klas van je 
kind, nicht, neefje, buurjongen, buurmeisje,…. ?  
 
Schrijf dan hieronder de dag en tijdstip waarop je kan. Het 

hoeft zeker niet lang te duren. 
 
Je kan zelf een verhaal meebrengen of een boek nemen uit de 
klas. Denk maar aan prentenboeken, sprookjesboeken, mopjes-
boeken, fabels, kortverhaaltjes enz. 
 
Hopelijk zien we jou snel in de klas! 
 

 
 ma 25 november: voormiddag om ______ uur. 
 
 di 26 november: voormiddag om ______ uur. 
 
 woe 27 november: voormiddag om ______uur. 
 
 Ik breng zelf een verhaal mee.    
 
 Ik lees een boekje uit de klas. 
 
(Gelieve dit briefje ten laatste woensdag 13 november af te geven 
aan de klasjuf) 

Naam:  ______________________________ komt graag een keertje voorlezen in  

de klas van ______________________ (naam leerling/kleuter) op: 
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De rode brievenbus doet haar intrede. 
 
Wij zeggen neen tegen ‘pesten’!! 
 
Wil je aan iemand een  
compliment geven? 
Noteer dit even op een briefje 
en stop het in de rode brievenbus. 
Iedereen heeft graag een  
compliment. Jij toch ook? 
 
Mag je niet meespelen, word 
je geduwd,… 
Noteer dit ook even op een  
briefje en stop het in de rode  
brievenbus. 
 
Samen kijken we naar de  
briefjes en lossen de mogelijke 
probleempjes op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het uitpraathoekje op onze speelplaats 
 
Karel de kikker op onze school. 
Hij geeft de leerlingen een aantal oplossingen  
wanneer het even niet zo goed gaat. 
 
Samen kunnen we dan voor een oplossing kie-
zen.  
 
Veel succes iedereen met Karel!! 
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Ondergetekende  
 
…………………………………………………………………….. 
 
ouder van ………………………………………………………... 
 
van het ……………leerjaar/ kleuterklas, deelt mee dat er op het grootouder-
feest van 22 november ………(aantal invullen aub) grootouders aanwezig 
zijn. 
 
  
 
 Handtekening :  


