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Basisschool De Wijngaard 
Wijngaardstraat 13 - 2280 Grobbendonk. 

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

 Nieuwsbrief 
  februari 2020 

P1: Krokusvakantie 
P2: Zwemkalender—bibliotheek—verkeerspark 
P3: Sociale vaardigheden ‘afspraken van de klas’ 
P4: Naar toneel—volksdansen in de Wijngaard– lesje Latijn 
P5: Talentenreis– dikke truiendag 
P6: Infoavond ‘Wat na het 6de leerjaar?’ - Afsluiter ‘helm op fluo top’ 
P7: leerlingenraad—Rusthuis—naar het bos 
P8: Groene school, groene omgeving 
P9: IOK-lessen—muziekdag, dag op wielen 
P10: Carnaval 

Krokusvakantie  
 
De krokusvakantie begint op zaterdag 22 februari en eindigt op zondag 1 maart 
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Zwemmen 

Maandag 3 februari: zwemmen voor de lagere schoolkinderen. 

Vergeet je zwemzak niet mee te brengen! 

Inhoud zwemzak: je badpak, 2 handdoeken, een 

kam en eventueel een zwembril. 

 
Activiteiten in de bibliotheek 

 
Op dinsdag 4 februari  gaan de kinderen van het  1ste leerjaar naar de bib.   
Aan de hand van een opdrachtenbundeltje leren de kinderen de werking 
van de bibliotheek (beter) kennen. Ze zoeken informatie via de catalogus 
en tussen de rekken in de bib. Ook interessante databanken en websites 
komen aan bod.  
Deze activiteit zal doorgaan van 9.00u-10.00u 
 
Dinsdag 18 februari gaan de leerlingen van de lagere school en de 
3de kleuterklas hun boeken inwisselen naar de bib.  
 
 
 

 

Verkeerspark 
 

Woensdag 5 februari gaan de leerlingen van de lagere school naar 
het verkeerspark. 

 1ste en het 2de leerjaar: 9.30u 

 3de en het 4de leerjaar: 10.00u 

 5de en het 6de leerjaar: 10.30u 
 
Vergeet je fietshelm niet! 
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Sociale vaardigheden ‘afspraken van de klas’ 

 
Maandag 3 februari starten we met een nieuw onderwerp rond so-
ciale vaardigheden.  
De afspraken die in de klas gemaakt worden in het begin van het 
schooljaar worden onder de loep genomen.  
Worden deze nog wel strikt nageleefd? Moeten we sommige afspraken 
aanpassen? 
 
Zo merken we dat het huiswerk in de hogere klassen niet altijd op tijd 
wordt afgegeven of zelfs niet wordt gemaakt.  
Het binnen komen in de klas mag ook best wel wat rustiger verlopen. 
 
Dus er is wel wat werk aan de winkel….. 
 
Gedurende enkele maanden wordt er aan volgende afspraken gewerkt. 
 Heb ik mijn huiswerk op tijd klaar en geef ik dit ook af op de juis-

te dag? 
 Kan ik de klas rustig binnenkomen? 
 Kan ik de klastaken op een gepast tijdstip uitvoeren? 
 Ik controleer of ik mijn koekendoos/fruitdoos in mijn boekentas 

heb gestoken. 
 … 
 
Wij als school vinden het heel belangrijk dat we de kinderen aanmoedi-
gen om positief gedrag te stellen. We doen dit door hem of haar dage-
lijks te belonen als hij /zij zich ‘gewenst’ gedraagt door bv. een knip-
oog, complimenten en/of schouderklopje te geven, ….  
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Naar Toneel 
 
Vrijdag 7 februari gaan de leerlingen van juf Astrid naar het Schaliken 
in Herentals. Zij genieten er van het theater Tieret. 
Deze activiteit gaat door om 10.00u 
 
 
 
Prijs: 5,00 euro 
Bus: 0,80 euro 

 
Volksdans in de Wijngaard 

 
Vrijdag 7 februari kunnen de leerlingen van de lagere school genieten 
van een volkdanssessie. Deze zal doorgaan van 12.30u—13.00u. 
 
 
 

   
Een lesje Latijn 

 
 

Basisschool De Vesten houdt op woensdag 5 februari een inleefnamiddag Latijn. 
 
Wie graag hier aan deelneemt kan zich aanmelden in de refter van basisschool 
De Vesten van 13.00u—16.00u 
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  Talentenreis: dinsdag 11 februari 
 

De leerlingen van  onze school genieten van een ‘Talentenreis’. 
De talenten van onze juffen en leerlingen worden in de kijker gezet. 
Vanaf vrijdag 7 februari  kunnen de leerlingen een keuze maken aan welke 
leuke activiteit ze willen deelnemen. Kijk zeker even naar het raam van de 
turnzaal! 
 
Deze keer werken we rond WOII, vluchtelingen, vrede, welzijn in de we-
reld,... 
———————————————————————————————————————- 
 
 
Mama/papa………………………………….van (naam kind) …………………………………………… 
wil graag op  dinsdag 11 februari een workshop begeleiden. ( samen met de 
leerkracht) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dikke truiendag  

 
Op dinsdag 11 februari trekken we onze dikke trui weer aan. 
 
Als alle scholen de verwarming 1 graadje lager zetten, wordt er al veel minder 
CO2 uitgestoten, zéér belangrijk voor ons milieu !  
Dinsdag trekken we dus met zijn allen een warme trui aan en zetten we onze ver-
warming zelfs 2 graadjes lager.  
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Afsluiter Fluo actie 
 

 
Woensdag 12 februari is het onze jaarlijkse afsluiter rond de fluo  
actie die hier op school loopt. 
 
Onze kleuters houden een modeshow. Zij mogen met fluo kledij naar school  
komen. 
 
Voor de leerlingen van de lagere school zal er op deze dag een verrassingsmo-
ment voorzien worden.  
 
 

  Infoavond: Wat na het 6de leerjaar? 
 

De leerlingen van het zesde leerjaar worden in de loop van het laatste jaar      
begeleid bij het maken van een keuze naar het middelbaar toe. 

Ze gaan in de klas nadenken over hun talenten, interesses en 
mogelijkheden. Ze kunnen ook proeven van het aanbod door 
binnenkort op doe-dag te gaan in een middelbare school. 

Leerlingen kunnen in de eerste graad van het middelbaar onder-
wijs kiezen tussen een 1ste leerjaar A en een 1ste leerjaar B. 
Dinsdag 11 februari zijn jullie (ouders van het 6de leerjaar) van harte 
welkom in basisschool De Vesten. 
Het CLB doet er een uiteenzetting rond ‘kiezen na de basisschool’. 
 
Dit infomoment zal doorgaan van 19.00u—20.00u in de refter van basis-
school De Vesten in Herentals, Augustijnenlaan 32. 
———————————————————————————————————————- 
Geef dit strookje ten laatste op donderdag 6 februari aan je klasjuf.  
 
Wij zullen met …………………………...personen aanwezig zijn op de infoavond in 
basisschool De Vesten. 
 
Naam leerling:……………………………………………….. 
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Rusthuis 
 
De kleuters van juf Kristina gaan op vrijdag 14 februari naar het 
rusthuis. Zij gaan met de bewoners turnen. 

 

Leerlingenraad 
   
Vrijdag 14  februari is het leerlingenraad. Dit zal doorgaan van 12.30u tot 
13.00u. 
 
Wij willen leerlingen meer betrekken bij het onderwijs op onze school. Wij willen 
graag weten wat er speelt en leeft onder de kinderen. Het is belangrijk dat er naar 
hun ideeën geluisterd wordt.  
 
De leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers van het 3de, 4de, 5de en 6de 
leerjaar die nadenken over, meedenken over, hun mening geven over voorgeno-
men besluiten, over activiteiten en veranderingen die er op school plaats (kunnen 
gaan) vinden. Zij vertegenwoordigen hierbij de mening van de leerlingen op onze 
school.  

 

Naar het bos 
 
Vrijdag 14 februari gaan alle kleuters naar het bos.  
 
Voorzie je kapoen van regenlaarsjes en aangepaste kledij. 
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Groene school, groene omgeving, buiten spelen en leren 
 

We zijn een groene school met tal van kansen op het buiten leren en spelen. 
 
We willen het volgende aan de ouders meedelen: 

 Wij spelen zoveel mogelijk tijdens de speeltijden in onze groene omgeving. 
Ook bij een beetje gedruppel gaan we lekker buiten ravotten. Dus voorzie je 
kapoen bij minder goed weer steeds aangepaste kledij. Bij gietende regen 
en gevaarlijk weer genieten we van onze gezellige speelzaal. 

 We leren zoveel mogelijk buiten: wat buiten kan, doen we buiten. We vinden 
het niet erg dat onze jas nat wordt of dat onze kleren vuil worden tijdens het 
spelen en leren. 

 Elke maand gaan onze kleuters op uitstap naar het bos. Dit zal telkens ver-
meld worden in de nieuwsbrief. Zo kan je je kapoen voorzien van aangepas-
te kledij. 

 Elke maand houden we een verkeersles in de buitenomgeving.  

 Elke maand doen we een turnles op onze speelplaats. Deze zal doorgaan 
op dinsdag 11 februari. 
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IOK lessen 
 

Wij hechten als school veel belang aan het milieu. Daarom zullen onze leerlingen 
van het 5de en het 6de leerjaar een workshop volgen rond klimaat en klimaatver-
anderingen.  
Dit zal gegeven worden door een externe op donderdag 20 februari van 11.10u—
12.00u en van 13.50u—13.50u  
 
De leerlingen van het 3de en het 4de leerjaar zullen een workshop volgen rond 
‘een dag vol energie’.  
Deze les zal doorgaan op donderdag 20 februari van 13.50u– 15.15u 
 
 

   
 

Dag op wielen/muziekdag 
 

Elke dinsdag en donderdag mogen de leerlingen een middag naar hartenlust hun 
hartje ‘op wielen’ ophalen. 
Fietsen, skaten, rollerskaten, … 
Vergeet hun rollend materiaal niet mee te geven. 
Elke maandag en vrijdag is het muziekdag. 
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Carnaval  
 
 

Op vrijdag 21 februari mogen alle kinderen verkleed naar school komen.  
Geweren, sabels, dolken, confetti en serpentines laten we thuis.  
 
Vanaf 9u trekt de carnavalstoet langs het dorpsplein en het rusthuis.  
Wij lopen hierin mee.  
De kleuters en het eerste leerjaar zullen de tocht met een treintje maken.  
De andere kinderen lopen er achteraan onder politiebegeleiding. 
 
Alle ouders en familieleden zijn van harte uitgenodigd om naar de kleurrijke 
optocht te komen kijken.  
 
Gans de voormiddag staat in het teken van carnaval.  
De kinderen worden ook tijdens de middag getrakteerd op heerlijke hotdogs.   
 
 
Tijdens de middag staat er een sessie volksdansen  
op het menu. 
 
 


