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Bericht van de MR
Op maandag 8 januari hebben wij een vergadering gehad waarin
uitvoerig de financiële begroting is besproken. De financiële
begroting is een belangrijk punt, de MR heeft hierin een
adviesrecht. Door de directie is een uitgebreide toelichting
gegeven op de begroting. Uiteindelijk hebben wij een positief
advies gegeven op deze begroting.
Vervolgens hebben wij op maandag 12 maart vergaderd. Phoebe
Heshof heeft zich als nieuw lid voorgesteld. Tijdens deze
vergadering is onder meer de personele begroting toegelicht door de directie. Hierbij is ook de
vervangingsproblematiek aan de orde gesteld. Het is en blijft een lastige kwestie om in geval van
verzuim tijdig vervanging te krijgen. De Wingerd doet er alles aan om het verzuim zo goed mogelijk
op te vangen. De MR is gevraagd de procedure bij vervanging mede te beoordelen.
Vorig jaar heeft er op de Wingerd een externe audit plaatsgevonden. Uit deze audit is onder meer
gebleken dat er een super enthousiast en hecht team werkzaam is op De Wingerd. Een heel mooi
compliment! De verbeterpuntjes die uit de audit naar voren zijn gekomen worden ter harte genomen
om zo mogelijk een nog beter resultaat te kunnen realiseren.
Op 25 mei 2018 treedt er een nieuwe privacy wetgeving in werking: De Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). De invoering van deze wet heeft ook gevolgen voor (leerlingen van) De
Wingerd. De Wingerd bereidt zich nu al voor op de gevolgen van deze nieuwe wet en de MR probeert
hier positief aan bij te dragen.

Paaseieren zoeken
Op vrijdag 30 maart kregen alle kinderen van De Wingerd een heerlijk
chocolade ei aangeboden door de Jumbo in Wouw.
De kleuters kregen bezoek van de paashaas die vele eieren verstopt had.
Nadat
(bijna) alle eieren gevonden waren, kon er gepeuzeld worden.

De grote rekendag
De grote rekendag vindt plaats op woensdag 4 april. (verzet in
verband met de Open Deur Ochtend)
Het thema is: "de school als pakhuis".
Op deze ochtend zijn de kinderen in de hele school bezig met
rekenactiviteiten rondom dit thema.
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Schriftelijk en praktisch verkeersexamen groep 7
Na een goede oefening bij het verkeersdoolhof gaat het
binnenkort echt gebeuren!
Op donderdag 5 april vindt het schriftelijk verkeersexamen
plaats. Het is belangrijk dat de borden en verkeersregels goed
gekend worden. Uiteraard hebben we in de klas al veel geoefend!
Op woensdag 18 april is het praktisch examen. De route die uw
kind moet fietsen, heeft u al ontvangen. Deze moet uw kind alleen
kunnen fietsen. Zorg ook dat de fiets van uw kind in orde is.
Veel succes met het oefenen!

Schoolvoetbaltoernooi
De Wingerd doet woensdagmiddag 4 april mee met het
schoolvoetbaltoernooi op sportpark Hulsdonk aan de Sportlaan
in Roosendaal.
Jongens en meisjes gaan de strijd aan met andere scholen. Veel
succes voetbalkanjers!
Komt u ze aanmoedigen!?

De kleuters gaan naar de kinderboerderij
Ei ei ei en we zijn zo blij, want wij gaan naar de kinderboerderij.
Op vrijdag 6 april a.s. gaan de kinderen van de groepen 1-2 naar
de kinderboerderij.
Houdt u hier rekening mee wat betreft de kleding van uw kind.
Om 8.50 uur vertrekken de groepen 1-2 D en E en ook groep 2a.
Ze vertrekken weer om 10.15 uur naar school.
Om 10.10 uur vertrekken de groepen 1-2 B en C . Zij gaan rond
11.40 uur weer terug naar school.
Het vervoer regelen we met taxiouders. De kinderen nemen hun drinken en (fruithapje) zoals altijd
mee naar school.
We eten en drinken gewoon op school. De schooltijden blijven hetzelfde.
Het wordt vast weer een fijne ochtend waarbij de kinderen heerlijk tussen de lammetjes en geitjes
kunnen rondlopen en genieten van de lente!
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Ouderavond Social Media 10 april
Heeft uw kind een mobieltje of een tablet? Zit uw kind op
instagram, snapchat of facebook? Vraagt u zich wel eens af hoe u
hiermee om moet gaan?
Op dinsdagavond 10 april van 19.30-21.00 uur (met een
uitloop naar 21.30 uur) zal er op De Wingerd voor al onze ouders
een informatieavond gegeven worden over social media/
mediawijsheid. Er is nog plaats! EEN ABSOLUTE AANRADER
VOOR IEDERE OUDER!
Kinderen komen tegenwoordig jonger en vaker in aanraking met
social media, zijn steeds meer op internet te vinden en zijn mobiel
bereikbaar. Deze ontwikkeling brengt kansen met zich mee. Maar
ook gevaren. Het is soms lastig om hier goed zicht op te houden.
Als ouder ben je zelf niet altijd even bekend met de mogelijkheden en valkuilen van internet en social
media. Ook voor het kind zelf kan het lastig zijn het overzicht te bewaren. Betrokkenheid en
begeleiding bij de online activiteiten bieden betere bescherming tegen mogelijke valkuilen dan het
verbieden ervan.
Samen met Jeugdprofessionals, Politie, Boost jongerenwerk Roosendaal en Sportservice NoordBrabant verzorgt De Wingerd een informatieavond voor al onze ouders.
Wat wordt er die avond onder andere besproken?
· Hoe weet ik of mijn kind last heeft van cyberpesten?
· Hoe voorkom ik dat het huiswerk lijdt onder gamen of social media?
· Hoe lang blijft informatie op het internet bewaard?
· Veilig internet; waar kun je als ouder op letten?
· Mijn kind wil een mobiel. Welke regels kan ik als ouder met mijn kind afspreken over het gebruik
ervan?
· Geen hoofd... waar doelt dat op?
· Wat is Sexting?
· Welke omschrijving beschrijft de applicatie snapchat?
· Wat betekent grooming?
Om zicht te hebben op het aantal aanwezigen, verzoeken wij u zich aan te melden via het strookje
dat bij de leerkrachten te halen is.

Wingerd-Doe-Dag groepen 7
Donderdag 12 april gaan we met groep 7a en groep 7b op
Wingerd-Doe-Dag.
Onze bestemming wordt Diergaarde Blijdorp!
We vertrekken deze dag om 8.30 uur. We vragen u om ervoor te
zorgen dat uw kind om 8.20 uur op school aanwezig is.
Voor deze dag moet uw kind zelf zorgen voor een lunchpakket en
drinken. Graag de kledingkeuze aanpassen aan het weertype.
We zullen deze dag rond 16.30u weer terug zijn op school. Wij hebben er zin in!
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Centrale Eindtoets groep 8
Voor alle leerlingen van groep 8 in het basisonderwijs is het
verplicht om een eindtoets af te nemen. De Wingerd heeft
gekozen voor de Centrale Eindtoets.
De eindtoets meet de kennis van de leerlingen op het gebied van
taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen.

Deze toets wordt afgenomen op 17, 18 en 19 april, in de ochtend. Voor de leerlingen, en de
leerkrachten altijd best wel spannend.
Wij wensen de kinderen in ieder geval veel succes!

Koningsspelen en sponsorloop
De sponsorloop wordt gehouden op vrijdag 20 april, op de dag
van de koningsspelen.
We beginnen die dag op het plein met een warming-up op het
nieuwe lied van de koningsspelen onder de sportieve leiding van
juf Kimberly.
Tijdens de sponsorloop lopen (of rennen) de kinderen rondjes
rond de school (start schoolplein, rechtsaf Kersenberg, rechtsaf
Kalmoesberg, schoolplein weer op) gedurende een half uur. We
zetten dit gebied vóór half 9 al af en daarom vragen we u om uw
auto a.u.b. buiten dit loopgebied te parkeren!!
U bent uiteraard van harte welkom om uw zoon/dochter te komen aanmoedigen. Ook opa’s en oma’s
en andere supporters zijn van harte welkom. U hoeft zelf niet mee te lopen; wij zorgen voor
begeleiding voor de groepen 1 t/m 4.
De sponsorkaarten zijn inmiddels mee naar huis gegaan en moeten 13 april weer ingeleverd zijn bij
de leerkracht.
Het schema van die dag is als volgt:
8.30 uur: ontvangst in de klas
8.40-8.50 uur: warming-up door juf Kimberly op het plein
8.50 uur: ontbijt voor de groepen 5 t/m 8 (hier wordt voor gezorgd)
9.00 tot 9.30 uur: groep 1-2
9.45 tot 10.15 uur: groep 3-4 (+ groep 2 van groep 2-3)
10.30 tot 11.00uur: groep 5-6
11.00-11.45 uur: lunch voor groep 1 t/m 4 (hier wordt voor gezorgd). Zij moeten
’s morgens dus wel thuis ontbijten!
11.15 tot 11.45 uur: groep 7-8
11.45 uur: Op het plein wordt de cheque overhandigd aan Vera voor de kraamkliniek in Oeganda.
Alle leerlingen zijn hierbij aanwezig.
’s Middags is er een filmfestival voor groep 5 t/m 8.
We hopen op een mooie, gezellige en sportieve dag met mooi en droog weer.
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WMK-vragenlijst (Werken met Kwaliteit)

Deze maand ontvangt u een vragenlijst over sociale veiligheid.
We zouden het bijzonder op prijs stellen als u deze in wilt vullen. Hieruit kunnen we opmaken wat
goed gaat, maar nog belangrijker, wat onze aandacht nodig heeft. Over de uitkomst communiceren
we in een van de volgende Blaadjes.
U ontvangt één vragenlijst per gezin. Heeft u meerdere kinderen op school, dan vragen wij u zich te
richten op uw oudste kind.
Bent u gescheiden en wilt u graag allebei een vragenlijst invullen? Bij de administratie liggen
papieren met een inlogcode. Hiermee komt u ook bij de vragenlijst.
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 vullen op school hierover ook een vragenlijst in.

Gezonde pauzehap … de laatste weken
Twintig weken lang hebben de kinderen op De Wingerd iedere
woensdag, donderdag en vrijdag gratis fruit/groente ontvangen.
Helaas komt er binnenkort een einde aan deze actie. Tot en met 20 april
ontvangt school het gratis fruit. De kinderen hebben genoten van deze
gezonde pauzehap. Wij danken de ouders die wekelijks kwamen schillen
en snijden in vele klassen.
Het zou natuurlijk fantastisch zijn wanneer we op de gezonde manier
doorgaan en u uw kind ook na de meivakantie een gezonde pauzehap
meegeeft!

Ouderbedankochtend
Ieder schooljaar zijn er veel ouders, opa's en oma's die helpen bij
allerlei activiteiten die op de Wingerd worden georganiseerd.
Om u voor al deze hulp te bedanken, organiseren wij een
"Ouderbedankochtend".
De officiële uitnodiging krijgt u na de meivakantie maar schrijft u
de datum 8 juni alvast in uw agenda.

Agenda van deze maand

April
Ma 02-04

VRIJ i.v.m. PASEN

Di 03-04

Uitgifte Het Blaadje editie april
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Nationale rekendag
Wo 04-04

Paasvoetbal
Do 05-04

VVN theoretisch verkeersexamen groepen 7

Vr 06-04

Bezoek kinderboerderij kleutergroepen

Di 10-04

Infoavond “Kinderen en Social media” voor ouders

Do 12-04

Wingerd Doe Dag groepen 7

Vr 13-04

Stakingsdag > de school gaat dicht

Ma 16-04

Vergadering medezeggenschapsraad

Di 17-04

Centrale eindtoets groepen 8
Centrale eindtoets groepen 8

Wo 18-04

Praktisch verkeersexamen groepen 7
Do 19-04

Centrale eindtoets groepen 8

Vr 20-04

Koningsspelen/sponsorloop/ontbijt (groep 5 t/m 8) en lunch (groep 1
t/m 4)

23-04 t/m 04-05

Meivakantie
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