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We zijn weer begonnen

De Wingerd zit vol energie!
Met veel zin zijn wij weer begonnen! Mooi dat we onze leerlingen met een blij gezicht binnen zagen
komen. We mogen ook dit jaar weer veel nieuwe leerlingen welkom heten.
Natuurlijk is het ook best een beetje spannend, zo’n eerst schooldag in zo’n nieuwe klas.
Inmiddels hebben de kinderen kennisgemaakt met elkaar en met de nieuwe juf of meneer.
Vakantieverhalen zijn aan elkaar verteld, de fietsenrekken staan weer vol en in de klas zijn we weer
hard aan het werk.
Vol energie is De Wingerd van start gegaan.
“DE WINGERD ZIT VOL ENERGIE”. Dit is tevens ons jaarthema van dit schooljaar.
In de eerste week van de vakantie zijn er op ons zonnige dak 276 zonnepanelen geplaatst. Daarmee
zijn wij de eerste school in de gemeente Roosendaal die zelfvoorzienend is wat betreft energie. En
daar zijn we trots op! Om dit te vieren worden deze zonnepanelen op maandag 3 september officieel
in gebruik genomen. Wethouder Klaar Koenraad (van duurzaamheid) zal deze "opening" komen
verrichten.
In de aula hangt een scherm waarop we de opbrengst en het verbruik kunnen bekijken. Dit kunt u
zien wanneer u daar de school binnen loopt.
Komend schooljaar zullen we geregeld aandacht besteden met de kinderen aan onze zonne-energie.
En we zullen u hiervan zeker op de hoogte houden.
Ook het team van De Wingerd zit weer vol energie. We worden dit jaar versterkt door nieuwe
leerkrachten en een extra onderwijsassistent. Een deel van deze formatie hebben we kunnen
inzetten door extra financiële steun die we nu van de overheid gekregen hebben. Wij zijn hier heel
blij mee! Wij heten alle nieuwe collega’s en stagiaires van harte welkom en wensen heb een goede
tijd op onze school. Ze stellen zich hieronder aan u voor.
Extra handen in de klas en daarbuiten dragen bij aan het energiebehoud van ons team waardoor we
alle aandacht aan onze kinderen kunnen geven.
Wij wensen iedereen een schooljaar vol energie waardoor iedereen het beste uit zichzelf kan halen
en kan werken aan de beste versie van zichzelf.
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Eerste schooldag

Tijdens de eerste les Topondernemers van dit schooljaar hebben de kinderen van groep 4 t/m 8 hun
vakantie-ervaringen met elkaar gedeeld. Dit deden ze met behulp van de activiteit
“binnen/buitenkring”.
Zo gebeurde het bijvoorbeeld dat een kind van groep 4 het vakantieverhaal vertelde aan een twee
koppen groter kind uit groep 8.
Erg leuk om alle kinderen zo enthousiast over hun vakantie te zien vertellen.

Even voorstellen …

Onze nieuwe collega’s:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Bastiën Heemskerk. Ik ben 46 jaar. Getrouwd en
vader van 3 kinderen en ben woonachtig in Roosendaal.
De afgelopen 10 jaar heb ik gewerkt op de Kralingsche School in
Rotterdam. Altijd met heel veel plezier, maar het was wel steeds
een lang reis. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een school in de
buurt die net zo leuk en gezellig is als deze school.
De Wingerd is volgens mij zo’n school. Ik heb er dan ook erg veel
zin in.
Voordat ik het onderwijs in ben gegaan heb ik altijd keukens en
badkamers verkocht. Dat was erg leuk, maar het “verkopen” van
leerstof aan de kinderen is veel leuker.
Mijn hobby’s zijn: Klussen en badminton. Verder kijk ik graag naar de Formule 1 en voetbal. Ook hou
ik van gezellige dingen doen met mijn gezin.
Groetjes,
Meneer Bastiën
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Buenos días, señores y señoras,
Uit deze binnenkomer zal het duidelijk zijn. Deze Jan van Oers
uit Wouw gaat de Spaanse lessen verzorgen. Als opvolger van
juf Pauline.
Ik ben er ooit voor opgeleid, maar ruim 40 jaar later is daar
eindelijk het debuut in het basisonderwijs. En dan nog wel op
De Wingerd, een school die vanaf de kennismaking
echt voelt als een warm bad.
Alhoewel, debuut…..ik heb wel 3 jaar lesgegeven aan circuskinderen: niet op een gewone school,
maar op de RIJDENDE school. Verder heb ik 15 jaar veel ervaring gehad met kinderen in de
carnavalstijd: als Prins Carnaval van Paplaand (Wouw dus).
Ik hoop dat dit ook meetelt, Tullepetaone!
Juf Pauline was eigenlijk onvervangbaar enthousiast, maar ik ga m’n uiterste best doen om er
samen met jullie iets moois van te maken, zonder dat jullie het er Spaans benauwd van krijgen
…VIVA ESPAÑA.
Mijn naam is Celine van Meer en ik ben 22 jaar.
Als onderwijsassistent ben ik werkzaam op De Wingerd.
Ik ga leerlingen uit elke klas begeleiden. Ook help ik de leerkrachten
door taken over te nemen en de druk te verlichten.
Op maandag, dinsdag en donderdag ben ik op school, dus dan zullen jullie
mij zien.
Ik heb heel veel zin in dit schooljaar en hoop samen met het team veel
doelen te bereiken.
Beste leerlingen en ouders van de Wingerd,
Ik ben blij dat ik u mag vertellen dat ik het team van De Wingerd mag
komen versterken.
Afgelopen anderhalf jaar ben ik ook al werkzaam geweest als
ondersteuning op school. Ik heb hierbij diverse leerlingen mogen
begeleiden en ondersteunen op didactisch gebied, sociaal gebied en
algehele persoonlijke ontwikkeling. Dit schooljaar mag ik deze
werkzaamheden voortzetten, maar nu in vaste dienst bij De Wingerd. Ik zal
dit jaar weer diverse leerlingen begeleiden en werken in groepsverband.
Ook ga ik dit jaar de leerkrachten ondersteunen door diverse
werkzaamheden over te nemen, waardoor de werkdruk voor alle leerkrachten wat af zal nemen. Op
deze manier komt er meer tijd en ruimte vrij voor de leerlingen en hebben de leerkrachten ook wat
meer tijd voor alle overige werkzaamheden.
Ik heb er weer heel veel zin in om er ook dit jaar samen met alle leerlingen en het team van de
Wingerd een topjaar van te maken!
Tot ziens op De Wingerd,
Mariska Nagtzaam, onderwijsassistent.
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Onze stagiaires
Beste iedereen,
Mijn naam is Stefan Aarts en ben 25 jaar. Ik ga dit jaar wederom bij jullie op
school stage lopen. Ik zit in mijn laatste jaar van de pabo.
Op donderdag en vrijdag ben ik te vinden in groep 6 van juffrouw Ingrid.
Naast school werk ik bij Ice Kart Rucphen en voetbal ik bij RKVV Schijf. Hier
speel ik zelf bij de senioren en train ik een jeugdteam.
Sinds juli ben ik oom van een nichtje geworden. Verder vind ik het leuk om
series en films te kijken wanneer ik even de tijd heb.
Net als 2 jaar geleden hoop ik weer op een leuk en spannend jaar bij jullie op
school. Heb je vragen mag je me altijd aanspreken.
Met vriendelijke groet,
Stefan Aarts
Mijn naam is Nikki van Rijswijk, ik ben 20 jaar en ik ga stage lopen als
onderwijsassistent van groep 1-2 op de Wingerd!
Ik heb de Wingerd gekozen voor mijn stage omdat ik hier zelf ook op school
heb gezeten en het altijd heel erg naar mijn zin heb gehad met de lessen,
leerlingen en leraren.
Mijn hobby’s zijn films kijken, winkelen en fitness.
Mijn naam is Max van Vliet en ik ben 17 jaar en kom uit
Roosendaal. Ik kom dit schooljaar stage lopen bij juffrouw Helmy
op maandag en dinsdag.
Ik zit op het Kellebeek College in het 2de jaar van dienstverlening.
Ik vind het leuk om met kinderen te werken want daar krijg ik
veel energie van.
Waarom ik voor de Wingerd heb gekozen is omdat ik vorig jaar
op een andere basisschool stage heb gelopen en ik wil ervaren
wat de verschillen zijn. Mijn hobby’s zijn sporten vooral balspellen zoals voetbal en badminton, ik
vind het leuk om F1 te kijken en te gamen.

Formulieren hulpouders en AVG Privacywetgeving
Alle oudste kinderen van het gezin hebben twee formulieren mee naar huis gekregen.
Eén daarvan is een formulier waarop u kunt aangeven voor welke ouderhulp u zich wilt opgeven. Als
beide ouders zich opgeven, schrijft u bij de activiteit wie zich daarvoor opgeeft.
Het andere formulier heeft te maken met de nieuwe wet op de privacy. Het is voor
ons heel belangrijk dat u deze ingevuld en inlevert op school. Wilt u dit zo snel
mogelijk doen.
Vaak worden er ook foto’s door ouders gemaakt tijdens activiteiten. (bijvoorbeeld
tijdens de sportdag) Wij hebben geen invloed op waar deze foto’s terechtkomen,
maar we willen u wel vriendelijk verzoeken om terughoudend te zijn met het
plaatsen van foto’s van andermans kinderen op allerlei vormen van Social Media.
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Sportdag 7 september: (reservedatum 14 september)
§

Gaat het door?
Op donderdag 6 september wordt bekeken of de sportdag
doorgaat. Mocht het weer tegenzitten, dan hoort u tussen de
middag dat de sportdag een week wordt uitgesteld. Zodra dat
het geval is, wordt dat ook op de website vermeld.
§
Waar?
sportvelden van DVO, Sportstraat 17, 4708 AP Roosendaal.
§ Parkeren:
De groene poort in de Sportstraat is open en daar is het parkeerplaatsje van DVO. Een grote
parkeerplaats is bij RKVV verderop. (even wandelen, maar dat is een mooie warming-up)
Parkeer niet op stoepen, inritten of op de weg! Vluchtroutes vrijhouden! Fietsen plaatsen in de
stalling op het terrein van DVO.

§ Aanvang:
Alle kinderen kunnen tussen 8.30 uur en 8.45 uur komen/gebracht worden. Niet eerder omdat op
dat moment de spelletjes nog uitgezet worden. Per groep is er een zeil waarop de tassen
verzameld worden.
§ Einde:
De groepen 1 t/m 4 zijn om 12 uur uit.
De groepen 5 t/m 8 zijn rond 14.30 uur klaar. (Het middagprogramma start om 12.30 uur)
§ Eten en drinken:
De kinderen krijgen in de loop van de dag voldoende versnaperingen en drinken.
De groepen 5 t/m 8 moeten wel een lunchpakket met eten en drinken meenemen.
§ Kleding: Uiteraard is het handig om sportkleding en sportschoenen te dragen. Een regenjack
meenemen voor de zekerheid is ook verstandig.
§ Ouders van de groepen 1 t/m 3:
In verband met veiligheid en overzicht:
Wilt u uw kinderen ophalen vanachter de reling van het sportveld!? Niet naar uw kind lopen
s.v.p. Als uw kind u gezien heeft bij de reling en dat bij de juf gemeld heeft, mag het naar u toe
gaan.
§ Bereikbaarheid: We zijn bereikbaar via het telefoonnummer van de school.
§ BSO:
De kinderen van de BSO worden door de werkgroep of BSO terug naar school gebracht.

Oproep ouderhulp sportdag:
Wij kunnen nog wat ouderhulp gebruiken.
Het ochtendprogramma: Hier zoeken we begeleiding voor groepjes voor zowel de groepen 3 en 4 als
de groepen 5 en 6 in de ochtend. (de kleuters worden begeleid door kinderen van groep 8)
Ook ouders die geen kinderen in deze groepen hebben zijn hierbij van harte welkom.
Het middagprogramma is uitsluitend voor de groepen 5 t/m 8.
Zij vormen teams van ca. 12 kinderen die tegen elkaar uitkomen bij voetbal, tag-rugby (groep 7-8),
tjoekbal (groep 5-6), trefbal en slagbal.
Voor deze activiteiten zijn we op zoek naar ouders die hierbij als scheidsrechter willen optreden.
De uitleg van de spelregels krijgt u uiteraard van ons.
Het middagprogramma duurt van 12.30 uur tot ongeveer 14.30 uur. We hopen dat u iets daarvoor
aanwezig kunt zijn om te helpen met klaarzetten.
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U kunt zich opgeven voor:
q ’s Ochtends als begeleider bij de spelletjes van de groepen 3 en 4
q ’s Ochtends als begeleider bij de spelletjes van de groepen 5 en 6
q ’s Middags als scheidsrechter bij:
voetbal / trefbal / slagbal / tjoekbal (gr 5-6), tag-rugby (gr7-8) (geef uw voorkeur aan)
Op welke dagen kunt u aanwezig zijn?
q 7 september
q 14 september (reservedatum)
Graag de ouderhulpbrief invullen (uw kind heeft deze ontvangen in de eerste schoolweek)
Of mailen naar s.govers@wingerd.nl (dan wel duidelijk aangeven waar u zich voor opgeeft)
Heeft u zich al per mail of brief opgegeven, dan danken wij u hartelijk en hoeft u niet nogmaals te
reageren.
Wij nemen per mail of brief contact met u op.
(dit kan wel even duren omdat we eerst alle hulp in beeld moeten hebben)

Informatieavonden alle groepen
De leerkracht(en) van uw kind(eren) wil(len) natuurlijk ook graag met u kennismaken. Een goed
contact tussen ouders en school is onontbeerlijk voor een succesvolle ontwikkeling van uw kind.
Daarom nodigen wij u van harte uit tijdens de informatieavonden. Tijdens deze avonden zullen we
uitgebreid vertellen hoe we werken in de verschillende groepen. De informatie wordt gegeven in de
groep van uw zoon of dochter. Uiteraard zal er voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen.
Groepen 1/2

maandag 10 september

van 20.00 uur tot 21.00 uur

Groep 2/3a

maandag 10 september

van 19.00 uur tot 19.30 uur: ouders van 3a
van 19.30-19.45 uur ouders van 2a + 3a
van 19.45-20.15 uur ouders van 2a

Groep 3b

maandag 10 september

van 19.00 uur tot 20.00 uur

Groepen 4 en 5

dinsdag 11 september

van 19.00 uur tot 20.00 uur

Groepen 6, 7 en 8

donderdag 13 september

van 19.00 uur tot 19.45 uur

Info. van 8 naar 1

Er wordt in de hal informatiegegeven over de overstap van groep 8 naar het
voortgezet onderwijs. Dit is van 20.00 uur tot 21.00 uur. (De informatie wordt
aansluitend gegeven na de informatieavond van groep 8)

Gezien het belang van deze avonden hopen wij van harte op uw aanwezigheid
Alvast heel erg bedankt!
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Oproep en uitnodiging Algemene Ledenvergadering 19 september
Het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur. Nog even
nagenietend van de vakantie moeten we weer in het gareel;
broodtrommels vullen, gymtassen klaarzetten en de kinderen
weer op tijd op school afleveren.
Een nieuw schooljaar betekent ook een nieuw verenigingsjaar
voor de oudervereniging. De eerste activiteit, namelijk de
sportdag, wordt momenteel al voorbereid.
De oudervereniging organiseert en financiert vele activiteiten binnen onze school. Hiervoor zijn
diverse vrijwilligers actief, maar we hebben nog meer handjes nodig! Wat doet de OV nou eigenlijk?
De volgende activiteiten verrichten we (samengevat).
Ø De sportdag: klaarzetten spelletjes ter vervoer naar het sportpark, boodschappen voor de
pauzetraktaties op de sportdag zelf, verzorgen van de kinderen gedurende de sportdag,
opruimen van alle attributen op school na afloop van de sportdag.
Ø Kinderboekenweek: klaarleggen kleden voor de boekenmarkt.
Ø Bosdag kleuters: Boodschappen doen en verzorgen van de kinderen tijdens de bosochtend
(drinken en iets lekkers).
Ø Sinterklaasviering: aankleding van Sint en Pieten, aankleding van de school samen met de
creagroep, aanschaffen en inpakken cadeautjes voor de kinderen, aanschaffen eten en
drinken voor de kinderen, aanschaffen snoepgoed voor de pieten om uit te delen, schminken
/ begeleiden Sint en Pieten op de dag zelf.
Ø Kerstviering: versieren van de school samen met de creagroep, aanschaffen kerstcadeautje
voor de kinderen, verzorgen eten en drinken voor de ouders op het schoolplein tijdens het
kerstdiner, verzorgen drinken voor de kinderen tijdens het kerstdiner.
Ø Carnaval: Organiseren kinderoptocht, kinderen in de ochtend en middag voorzien van
drinken en iets lekkers.
Ø Pasen: Aanschaffen paaseieren voor de paashaas.
Ø Schoolkamp groep 8: Aanschaffen van al het eten en drinken voor de kinderen en docenten op
het kamp, inruimen keuken, inventariseren van de keukenspullen ter plaatse voor en na het
kamp.
Ø Avondvierdaagse: inschrijving van alle deelnemers van de Wingerd, verzorgen van de
traktatie tijdens de avonden, uitdelen medailles.
Ø Afscheidsavond groep 8: Verzorgen traktaties tijdens de musical, verzorgen eten en drinken
tijdens de afscheidsavond.
Ø Sponsorloop / zomerfeest: Verzorgen eten en drinken voor de kinderen, bemannen
stempelposten, bemannen kraampjes tijdens het zomerfeest.
De oudervereniging bestaat uit een bestuur dat zes keer per jaar bij elkaar komt. Deze mensen zijn
de deelnemers aan een aantal werkgroepen van bovengenoemde activiteiten tezamen met een aantal
docenten. Om al deze leuke activiteiten te kunnen blijven organiseren, hebben we nieuwe
vrijwilligers nodig. Dus heb je interesse, dit kan als bestuurslid maar ook als deelnemer aan een
werkgroep, neem dan contact met ons op via mailadres ovdewingerd@outlook.com. Dit kan ook als
je nog vragen hebt. Als zich geen nieuwe ouders aanmelden komen bovengenoemde activiteiten
helaas onder druk te staan…..
Natuurlijk is het begin van een nieuw schooljaar ook het moment om terug te blikken naar het
afgelopen jaar. Dit doen we tijdens de algemene ledenvergadering die op 19 september aanstaande
wordt gehouden in de aula van de school. U bent hiervoor als lid van de vereniging uitgenodigd (bij
inschrijving van uw kind op de Wingerd bent u lid geworden van de oudervereniging).
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Om 19.30 uur starten we met de vergadering. De agenda en notulen van vorig jaar zijn binnenkort op
de site te raadplegen.
Tijdens deze algemene ledenvergadering verkiezen we het bestuur, wordt de begroting voor het
komende schooljaar vastgesteld, legt de penningmeester rekening en verantwoording af over de
financiën van het afgelopen schooljaar, doet de kascommissie verslag van haar bevindingen van het
afgelopen schooljaar en benoemen we de kascommissie voor komend schooljaar. Natuurlijk wordt er
verslag gedaan van alle activiteiten die we het afgelopen schooljaar voor uw kind hebben verricht.
En wellicht is dit een mooie gelegenheid om kennis te maken van de overige OV-leden en om vragen
te stellen over onze activiteiten.
Wij hopen u tijdens deze avond te mogen verwelkomen!
Mocht u nog vragen hebben kunt u ons mailen via ovdewingerd@outlook.com.
Danielle van Broekhoven,
Voorzitter van de oudervereniging ODBS De Wingerd

Seef: Wordt u onze nieuwe verkeersouder?

Ook voor de werkgroep verkeer is het schooljaar weer begonnen.
Helaas heeft onze verkeerouder van de afgelopen jaren onze werkgroep verlaten.
Graag zouden we iemand anders hebben die deze werkgroep kan versterken.
Voor de vakantie hebben we al een oproep gedaan, misschien heeft u die over het hoofd gezien.
Heeft u interesse of vragen, dan kunt u zich wenden tot Helmy Nagtzaam.
Ze is te bereiken op volgend adres; h.nagtzaam@wingerd.nl

Hoofdluis!
“Luis te lijf”
Zoals u weet, vinden er na elke schoolvakantie “luizencontroles” plaats. Zo
ook dit jaar. We willen u vragen om ook thuis regelmatig te controleren of
uw kind luizen heeft. Dit kunt u o.a. doen door te kammen met een
luizenkam.
Mocht u thuis luizen constateren, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht,
zodat de rest van de klas ook gecontroleerd kan worden.
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Overblijven
Ook de medewerkers van de TSO zijn er na een heerlijke vakantie weer klaar voor om er dit
schooljaar weer een leuk overblijfjaar van de maken.
De nieuwe aanmeldingen voor het overblijven komen nog steeds binnen bij de administratie. Er zijn
nieuwe kinderen op school maar er zijn ook nog de nodige wijzigingen de eerste weken. Indien er
dagen wijzigen t.o.v. vorig jaar dan deze zo spoedig mogelijk doorgeven aan de administratie. Voor
nieuwe kinderen ligt er ook informatie klaar bij de administratie en is er over de TSO veel terug te
vinden op de website van de Wingerd en in de schoolgids jaarkalender. Wij proberen ook dit
schooljaar ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk dezelfde gezichten te zien zijn in de overblijflokalen
en we proberen we de wisselingen beperkt te houden.
Zo aan het begin van het schooljaar is het goed om stil te staan bij
de vraag; 'Wat geef ik mijn kind mee aan eten voor het
overblijven?'
Sommige kinderen krijgen naast boterhammen ook snoepgoed
mee in hun trommeltje. Afgelopen schooljaar waren er steeds
meer kinderen die echt veel snoep meekregen. Hier zaten soms
zakjes bij met meer dan 20 snoepjes erin.
Naast het feit dat wij vinden dat snoepgoed bij het overblijven
overbodig is, werd er ook snoep uitgedeeld aan andere kinderen.
Met het oog op allergieën van sommige kinderen levert dit ook de nodige risico's op.
Bovendien is snoep gewoon niet gezond. In het kader van een gezonde pauzehap zijn er goede
alternatieven beschikbaar. Kijk eens naar snoeptomaatjes, mini worteltjes, druiven en andere
vormen van fruit. Niet alleen lekker maar ook gezond. Voor meer leuke alternatieven kun je ook
kijken op het voedingscentrum
Als u dan toch snoep meegeeft, beperk het dan tot één of enkele snoepjes.
Bedankt voor de medewerking en een fijn schooljaar toegewenst namens de medewerkers van de
TSO.

Foutje in kalender
In de kalender die u via uw kind ontvangen heeft, is helaas een foutje geslopen. Er staat bij 20 mei
dat de kinderen vrij hebben i.v.m. Pinksteren. Wilt u dit doorstrepen!?
Pinksteren valt namelijk in juni dit jaar. De juiste datum staat ook in de kalender opgenomen.

De agenda van deze maand

Augustus
Ma 20-08

Eerste schooldag

September
Ma 03-09

Opening ‘De Wingerd zit vol energie’

Di 04-09

Uitgifte Het Blaadje editie september

Vr 07-09

Sportdag voor groep 1 t/m 8

Ma 10-09

Informatieavond groepen 1 t/m 3
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Di 11-09

Informatieavond groepen 4 en 5

Do 13-09
Vr 14-09

Informatieavond groepen 6, 7 en 8
Sportdag voor groep 1 t/m 8 reservedatum

Di 18-09

Vergadering medezeggenschapsraad

Wo 19-09

Algemene ledenvergadering OV

Vr 28-09

Spreekuur jeugdprofessional 8.30-9.30uur
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