
Wijngaardnieuws
Basisschool De Wijngaard

September 2022

WE DUIKEN HET NIEUWE
SCHOOLJAAR IN!

Is ons 

jaarthema...



 

Maak je keuze:  Naam kleuter/leerling:......................
uit klas............................

O Ik wil 'het Wijngaardnieuws' via
Smartschool ontvangen
O Ik wil 'het Wijngaardnieuws' op papier
ontvangen

Duidt het bolletje aan met jouw keuze en geef dit blad terug af aan de klasjuf.

Basisschool De Wijngaard

Via Smartschool of op papier

Hoe wil jij graag de nieuwsbrief ontvangen?
We zijn een milieubewuste school en opteren voor de digitale

communicatie via Smartschool, maar heb jij toch een voorkeur voor een
papieren versie ..dit kan rectoverso geprint worden.

 Kan je niet meer inloggen op Smartschool? Weet je je wachtwoord niet meer? 
Geen probleem...we helpen je graag verder.

Zet dit even in de schoolagenda van je kind en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je
op.



Kalender van de maand
Lagere schoolKleuters

Dinsdag 6 september: Infoavond
Kleuters: 17u00 - 17u30

Donderdag 8 september:

Verkeersweek van maandag 12 sep-
vrijdag 16 sep voor heel de lagere
school

Dinsdag 13 september:

Donderdag 15 september

Vrijdag 16 september: 

Je bent welkom in de klas van je kind.

K2-K3: Onze kapoenen brengen een bezoekje
aan de markt van Grobbendonk. Zij brengen
ook een bezoekje aan de sapmobiel. Dat
wordt lekker smullen van vers appelsap.

Breng deze week zeker je fiets of step mee
naar school. Iedere dag staat in het teken van
'fietsbehendigheidsoefeningen'.

De kinderen van K3 brengen een bezoekje
aan de bibliotheek van Grobbendonk. Ze
kunnen er een leuk boek lenen. Leespret
verzekerd!

09u50: 5de + 6de leerjaar + 3de kleuterklas

 K1, K2 en K3 maken een uitstap naar het
Karrewiel. Het treintje komt hen ophalen. De
kleuters gaan de diertjes eten geven en ze
kunnen met volle teugen genieten van de
grote speeltuin. Paardrijden, rijden met de
tractor en zoveel meer.
 Meebrengen: Een lunchpakket, drankjes en
een versnapering. 
prijs: 10 euro 

Strapdag
We picknicken samen op het grasveld.
Meebrengen: een eigen picknick en een
dekentje om op te zitten. 

Maandag 5 september

Dinsdag 6 september: Infoavond

Verkeersweek van maandag 12 sep-
vrijdag 16 sep voor heel de lagere
school

Maandag 12 september:

Dinsdag 13 september:

Donderdag 15 september:

Vrijdag 16 september: Strapdag

L1, L2, L3 en L4 gaan  zwemmen in het
zwembad van Nijlen.
 Meebrengen: Zwembroek, een grote en een
kleine handdoek...alles in een zwemzak.

L1 en L2: 17u30 - 18u30
L3 en L4: 18u30 - 19u30
L5 en L6: 19u30 - 20u30
Je bent welkom in de klas van je kind.

Breng deze week zeker je fiets of step mee
naar school. Iedere dag staat in het teken van
'fietsbehendigheidsoefeningen'.

Lagere school: korfbalinitiatie tijdens de
middagspeeltijd.

Alle kinderen van de lagere school brengen
een bezoekje aan de bibliotheek van
Grobbendonk. Ze kunnen er een leuk boek
lenen. Leespret verzekerd!
09u20: 1ste + 2de leerjaar
09u50: 5de + 6de leerjaar + 3de kleuterklas
11u20: 3de + 4de leerjaar

L4, L5 en L6: fietscontrole door de plaatselijke
politie. Vorig schooljaar waren we de
kampioen .....dus kijk zeker je fiets na.

We picknicken samen op het grasveld.
Meebrengen: een eigen picknick en een
dekentje om op te zitten. 



Maandag 19 september

Woensdag 21 september:

Vrijdag  30 september:

Al de klassen van de lagere school gaan
zwemmen in het zwembad van Nijlen.
 Meebrengen: Zwembroek, een grote en een
kleine handdoek...alles in een zwemzak.

De leerlingenraad wordt gekozen.

Talentenreis: 
Onze leerlingen werken gedurende 2 lesuren
klasdoorbrekend. D.w.z. dat een kind uit L1
samen in de klas kan zitten met een kind uit
L3. De leerlingen kunnen gedurende de
Talentenreis kiezen welk talent ze verder
willen ontwikkelen of ze kunnen laten zien in
welk talent ze uitblinken.
De leerlingen kunnen uit een reeks Muzische
activiteiten kiezen. 
Wil je graag mee een groepje begeleiden 
 schrijf je dan in voor de Talentenreis. Deze
zal doorgaan van 13u00 - 14u40. (inschrijven
via de schoolagenda) 

Maandag 26 september:
De kleuters van juf Eef gaan zwemmen in
het zwembad van Nijlen. Vergeet je
zwembroek en handdoek niet. Stop alles
in een zwemzak.
Vrijdag 30 september:

Talentenreis: 
Onze kleuters werken gedurende 2 lesuren
klasdoorbrekend. D.w.z. dat de kleuters
samen aan 1 of verschillende activiteiten
werken. De kleuters kunnen gedurende de
Talentenreis kiezen welk talent ze verder
willen ontwikkelen of ze kunnen laten zien in
welk talent ze uitblinken.
Wil je graag mee een groepje begeleiden
schrijf je dan in voor de Talentenreis. Deze zal
doorgaan van 13u00 - 14u40. (inschrijven via
de schoolagenda) 



Team De Wijngaard

Juf Melissa (K1)
Juf Romy (K2-K3) (juf Romy verwacht een baby)
Juf Eef (K2-K3) (vervangster van juf Romy)
Juf Pascale (L1)
Juf Natasja (L2)
Juf Jill (L3-L4)
Juf Jolien (L5-L6)

Juf Stephanie (buschauffeur)
Juf Debbie (onze poetsdame, middagmoeder kleuters)
Juf Evi (onze poetsdame, middagmoeder lager)
Juf Jessy (onze voor-en naschoolse opvangdame (Kadé))
Juf Gudrun (directie)
Juf Mieke (extra juf voor kleuterturnen, zorg,...)

Dit schooljaar presenteer ik jullie 'team De Wijngaard'
Van links naar rechts (beneden)

Van links naar rechts (boven)



Huiswerkbeleid 
.
 

 Nog even de afspraken rond huiswerk.
1ste graad 

3 X wekelijks een huistaakje en/of les
Het spreekt voor zich dat automatisatie-training (lezen en rekenen) meermaals per

week dient te gebeuren. Beter kortere momenten van ongeveer 10 minuten dan één
langere periode van een uur.

 
2de graad 

3 X wekelijks een huistaak en/of les
Tijdens drukke testperiodes kan het gebeuren dat er meerdere opdrachten gegeven

worden.
Ook hier speelt de automatisatie nog een belangrijke rol. Denk maar aan het vastzetten

van de leerstof rond de rekentafels. Ook de woordenschat van Frans regelmatig
inoefenen is een must.

 
3de graad 

4 X wekelijks een huistaak en/of les
De kinderen krijgen de opdrachten voor een langere periode aangeboden. Dit om hen

voor te bereiden op het secundair onderwijs. Ze dienen te leren plannen en rekening te
houden met hun tijdsindeling om ook nog aan buitenschoolse activiteiten te kunnen

deelnemen.
 
 



Dit schooljaar zal Aap normaal 'huiswerkbegeleiding' geven op onze school. 

Dit zal telkens doorgaan op maandag na de schooluren.
Hoe moet je je hiervoor inschrijven? Hoeveel kost je dat? 
Je kind blijft op school voor de huiswerkklas die 50 minuten duurt.
 Is je kind toch eerder klaar met het schoolwerk dan stimuleren we hem of haar tot
lezen, oefenen op Bingel of Kabas,...
Na de huiswerkklas kan hij/zij naar de naschoolse opvang van de school of naar
huis.
Je betaalt 5€ voor 50 minuten huiswerkbegeleiding. De uren worden zorgvuldig
genoteerd. Aap normaal bezorgt je de rekening via de schoolagenda op het einde
van de maand. Je ontvangt een fiscaal attest voor de huiswerkbegeleiding.

Via een link kan je je kind inschrijven voor de huiswerkklas op onze school onder
leiding van Evi Vandenbril. De link vind je terug op onze website
( www.bs-dewijngaard.be en op de Facebook van onze school.

 Heb je nog vragen? Stel ze gerust tijdens de infoavond.

 
 

Huiswerkklas: Aap normaal



Facturatie en bestellingen

 
 
Mogen we er nog eens op aandringen om uw facturen tijdig te betalen ! !
Wanneer er betalingsproblemen rijzen bent u steeds welkom op het
secretariaat of bij de directie, om in alle discretie samen naar een oplossing te
zoeken.
 
De soep wordt maandelijks besteld.
U ontvangt een link om de soepbestelling door te geven.
De soep wordt aangeboden vanaf oktober.

 
 


