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GOED OM WETEN!!!!
Nieuwe inschrijvingen voor kleuterschool en lagere school
Schooljaar 2021-2022

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA!!!!!

Dit jaar wordt de jaarlijkse quiz van de ouderraad online georganiseerd!
Dit betekent: onbeperkt aantal plaatsen!
Helaas geen bitterballen maar wel drank en hapjespakketten!
Binnenkort alle details, maar reserveer alvast de datum.
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SAMEN WONDERWIJZER STERK

Kasteeldreef Schilde

Puttenhoflaan Schilde

d

L
Alfons Van den Sandelaan Schilde
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Bij het begin van dit schooljaar hadden we samen met 3 organisaties uit Schilde (zie foto’s) gepland om
een aantal mooie samenwerkingsinitiatieven op touw te zetten.
Samen vinden we het belangrijk dat onze leerlingen en de bewoners elkaar leren kennen en betekenisvol
kunnen samenwerken.
Via onze kinderen willen we eveneens de inwoners van Schilde meer vertrouwd maken met deze
organisaties. Het is fijn als buren elkaar kennen en op elkaar kunnen rekenen.
Corona bleef echter stokken in de wielen steken om van start te gaan maar we houden het vuur
brandend.
Een eerste ‘coronaveilige’ actie vindt meteen na de krokusvakantie plaats.
Via een filmpje zullen onze leerlingen kennis kunnen maken met de bewoners van Pegode, Het Open
Poortje en Het Vriendenhuis.
Daarna gaat onze

koekjesverkoop

van start. Heel graag willen we de opbrengst ervan schenken

aan deze vrienden van Wonderwijzer zodat zij elk iets van hun verlanglijstje kunnen aankopen.
Samen sterk! De zakjes met koekjes worden gevuld door de bewoners en de verkoop gebeurt door onze
leerlingen.

Verlanglijstje:
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KOEKJESVERKOOP

t.v.v.

Pegode, Het Open Poortje en Het Vriendenhuis

Wat zit er in het
koekenpakket? €8
2x
Mini Frangipane (1 stuk)
2x
Mini Madeleine (1 stuk)
2x
Madeleine Chocolade (1 stuk)
2x
Zebra (1 stuk)
2x
Dinosaurus Minis granen 25g
2x
Suzy Vanillewafel (1 stuk)
2x
Mini Suzy Luikse Wafel (1 stuk)
2x
Speculoospasta (portie 20g)
1x
Pak Speculoos 2x125g
2x
Tartélice Appel (1 stuk)

Meer info na de krokusvakantie via de kleuters en de
leerlingen van de lagere school.
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HIER BRANDT EEN VLAM VOOR JOU…
WARMSTE WEEK 2020

Met heel veel enthousiasme hebben de leerlingen van de lagere school tijdens de Warmste
Week
400 kerstkaarten gemaakt en een lied gezongen waarmee we heel veel mensen blij konden
maken.
Kijk maar op de foto voor wie ze bestemd waren.
Tijdens onze stemmige kerstevocatie voelden we de vlam branden in ons hart.
Het lied ‘Heal the world’ zorgde voor een krachtig moment van verbondenheid in
‘Wonderwijzerstijl’ .
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DANKJEWEL!!!!!
Beste leerlingen, leerkrachten en medewerkers van Wonderwijzer,
Onze oprechte en welgemeende dank voor jullie mooie tekeningen en hartverwarmende boodschappen!
Dit gebaar heeft ons weer dat sprankeltje energie gegeven om er ook dit jaar tegenaan te blijven
gaan.
Wij wensen jullie het allerbeste en hopen jullie snel in levende lijve te kunnen ontmoeten!
Veel succes met een hopelijk zorgeloos vervolg van het schooljaar.
Warme groeten van alle bewoners en medewerkers van Pegode Schilde!

Beste leerlingen en leerkrachten van Wonderwijzer,
BEDANKT... voor de prachtige kerstkaartjes!
(Het deed ons deugd om de prachtige zelfgemaakte kaarten te mogen ontvangen! We zijn er
heel blij mee!)
Alsook jullie filmpje is zéér mooi gemaakt!
BRAVO!!!!!
Warme groeten vanuit het Vriendenhuis!!
Sam, Berten, Hans, Jan, Mitch, Thomas, Jolien, Tineke, Anna, Lali & Annelies
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ICT TIP !
Tv, internet, sociale media, games … spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen en jongeren.
De meeste ouders zien het mediagebruik van hun kinderen als positief, maar ook als een uitdaging.
Veel ouders hebben het gevoel onvoldoende ‘mee’ te zijn. Mediawijs lanceert met meer dan 20
partners MediaNest, een website om ouders aan antwoord te bieden op hun vragen over media en
hun kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Welke wegen kinderen online verkennen, is en blijft voor
hun ouders een raadsel. Ouders denken dat hun kinderen sneller nieuwe dingen oppikken en zijn zich
niet altijd bewust van de rol die zij kunnen opnemen. Ze zijn vaak onzeker en hebben heel wat vragen
over schermtijd, sociale media, games, privacy … MediaNest is een website over mediaopvoeding die
informeert en sensibiliseert over deze mediawijze thema’s.

MediaNest biedt...
 Informatie over mediaopvoeding op maat van je gezin
 Antwoord op concrete vragen van ouders zoals ‘Welke games zijn geschikt voor mijn kind?’
 Tips & tricks om afspraken te maken met kinderen rond schermtijd of om cyberpesten
bespreekbaar te maken
 Een mediagroeilijn aangepast aan de leefwereld en de ontwikkeling van je kind
 Online tests zoals ‘Welk type mediaouder ben jij?’
 Een reeks filmpjes over gamen, sociale media,..
 Klik-en-prints zoals ‘Doe de app check’ of een reclamebingo
 Getuigenissen van ouders en hun kinderen
 Activiteiten om samen met je kind te doen zoals een game maken of spelen
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NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL
BODYMAP

We zetten onze bewegingen verder op school. Zowel in de klas als tijdens de lessen
bewegingsopvoeding worden de bewegingen van de maand ingeoefend. Wil je dit thuis verderzetten
dan kunnen wij dat alleen maar aanmoedigen!
Deze bewegingen werden in de klas geoefend:

Evenwicht:

Instappers: rechtstaan – ogen sluiten en luidop meetellen tot 10
1KO en 2KO: voeten samen, ogen dicht – 10 tellen met ogen dicht blijven rechtstaan. Dit 3 keer
herhalen.
3KO: voeten gekruist voor elkaar plaatsen en ogen sluiten – 10 tellen met ogen dicht blijven
rechtstaan. Dit 3 keer herhalen.
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Rollen over lengteas:

Instappers: rollen over lengteas links en rechts, enkele keren naar beide kanten.
1KO-2KO-3KO: rollen over lengteas armen neer, links en rechts, 3 keer naar beide kanten.

Groot en klein maken

Instappers: groot en klein maken, op de tenen staan, vervolgens helemaal buigen tot aan de grond.
1KO: grote cirkel tekenen in de lucht, beurtelings links en rechts, herhaal dit 3 keer.
2KO: handenmassage: per twee, elke hand één minuut masseren met verschillende texturen. Elke hand 1 minuut.
3KO: lichaamswijzer: emoties tonen: blij, bang, boos, verdrietig, verrast.

Zo, dit zijn de bewegingen van januari en februari. Daag je kind gerust uit!
ALVAST VEEL OEFENPLEZIER!
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JAARTHEMA GELUKSVOGELS IN BEWEGING:
WAARDEREN
Kleine Kagoe is normaal een vrolijk, opgewekt en zeer
beweeglijk vogeltje. Maar nu hij verveelt zich, alles is
saai. Hij wordt er een beetje moedeloos van,
teleurgesteld zet hij zich neer. Papa Modest ziet zijn
kleine jongen zitten en vraagt wat er aan de hand is…
Papa Modest heeft een idee! Een verrassing! Hij
vertelt aan de kleuters dat hij een feest gaat
organiseren met allerlei spelletjes, want de bazen van
het land hebben beslist dat we terug onze vriendjes
mogen zien.
Ondertussen komen ook de andere vogels eens kijken
wat er aan de hand is, maar Modest zegt steeds, het
is een verrassing, niemand mag het weten.
Eindelijk is het feest klaar! Ze gaan Junior halen voor
de verrassing.
Er komen nog vogels kijken. Ze willen mee feesten.
Junior is heel benieuwd en wanneer hij de verrassing
ziet, vraagt hij waar zijn cadeau is.
‘Maar Junior, de spelletjes zijn de verrassing. Leuk
toch hé?
Junior is niet blij, want hij had een cadeau verwacht!
Hij gaat koppig in een hoekje zitten en zegt dat hij
niet wil mee doen.
De andere vogels spelen ondertussen de spelletjes.
Junior ziet de anderen spelen en de boze bui gaat
over, hij wil toch meedoen.
Hij gaat sorry zeggen, Papa Modest legt uit dat hij niet altijd
cadeaus hoeft te krijgen. En dat samen spelen vaak veel
leuker kan zijn dan eender welk cadeau. Ze spelen samen nog
het klapspel, de kleuters mogen meespelen.
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WE KIJKEN VOORUIT

Februari
22

KS
KS

Start vastenactie: Koekjesverkoop t.v.v. Pegode, Het Open
Poortje, Het Vriendenhuis
Deze week individuele digitale oudercontacten
Welkom instappers

KS
LS
KS
LO

Geen sporten in de Schoolstraat
Zwemmen voor 2C-6A-6B-6C
Viering jarigen (zonder toeschouwers)
Sportnamiddag 5de leerjaar

M

23

D

24

W

25

D

26

V

27

Z

28

Z

11.40u.

Maart
1

M

2
3

KS
W KS
LS

4

D

D

LS

20.15u.
5

V

6
7
8

Z
Z
M

KS: Kleuterschool / LS: Lagere School

JEUGDBOEKENMAAND
Start inschrijvingen schooljaar 2021-2022
Medisch onderzoek 1KOA (vissenklas)
Geen sporten in de Schoolstraat
Zwemmen voor 3A-3B-2A-3C
Sportnamiddag 4de leerjaar
Ouderraad
Pedagogische studiedag: vrijaf voor de kinderen

KS

Laatste dag bestellingen koekjesverkoop
Medisch onderzoek 1KOB (vogelklas)

9

D

10

W

KS
KS
LS

Geen sporten in de Schoolstraat
Medisch onderzoek 1W (eendjesklas, enkel 3-jarigen)
Zwemmen voor2B-4A-4B-4C

11
12
13
14
15
16

D
V
Z
Z
M
D

LS

Sportnamiddag 3de leerjaar
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17

W

KS
LS

18

D

LS
LS

Geen sporten in de Schoolstraat
Zwemmen voor 1A-1B-2A-1C
Kangoeroewedstrijd
Sportnamiddag 2de leerjaar

19
20
21
22
23
24

V
Z
Z
M
D
W

25

D

KS
LS
LS

Geen sporten in de Schoolstraat
Zwemmen voor 2C-5B-5A-5C
Sportnamiddag 1ste leerjaar

26

V

27

Z

28

Z

29

M

30

D

31

W

WONDERWIJZE QUIZ

KS
LS
KS
KS

10.30u.
11.40u.

Geen sporten in de Schoolstraat
Zwemmen voor 3A-3B-2A-3C
Kijkuurtje instappers
Viering jarigen zonder toeschouwers

April
1

D

2

V

3
4

Z
Z

5

M

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

D
W
D
V
Z
Z
M
D
W
D
V
Z
Z

LS
LS

Sportnamiddag 6de leerjaar
Lenterapport voor alle leerjaren
PASEN
PAASMAANDAG

Paasvakantie van zaterdag 3 april t.e.m. zondag 18 april
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