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Juf Eefje heeft derde zoon gekregen
Juf Eefje en haar man Bart werden op 15 mei
de trotse ouders van Dex.
We wensen Dex samen met zijn broertjes
Bram en Lars en zijn papa en mama heel veel
geluk!

Schoolkamp groepen 8
De groepen 8 hebben een geweldig schoolkamp achter de rug. Het
was supermooi weer en de sfeer was heel goed!
Heel veel ouders, die hebben geholpen, maakten van
dit schoolkamp weer een groot feest.
Het vervoer van alle bagage in een vrachtwagen, heerlijk
gratis vers fruit, 25 km fietsen, midden in de nacht als spook in
het bos staan, een groepje bange kinderen
begeleiden, schoonmaak van de kamplocatie, dit alles door
ouders gedaan!
Bedankt hiervoor namens de leerlingen en de leerkrachten!

Invallers gezocht
Zoals u in de media vast ook al heeft vernomen, kampt het
onderwijs steeds vaker met een tekort aan invalkrachten.
Gelukkig hebben wij nog niet één keer een klas naar huis hoeven
sturen, maar toch komt het voor dat de vervangingspool leeg is
en we andere oplossingen moeten zoeken.
Heeft u een onderwijsbevoegdheid en wilt u incidenteel bij ons vervangingen doen als onze
vervangingspool leeg is? Dan zijn wij erg blij met u!
Bij interesse kunt u contact op nemen met de directie van onze school.
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Groepsindeling
Wij zijn blij dat we u kunnen vertellen dat we ook het komend schooljaar 14 groepen kunnen
vormen.
Hieronder leest u welke groepen er volgend jaar gevormd gaan worden. Dat er groepen gesplitst
moeten worden, is helaas noodzaak om tot een goede/evenredige verdeling van aantallen te komen.
Indeling van de groepen in 2018-2019:
1
Groep 1-2b
2
Groep 1-2c
3
Groep 1-2d
4
Groep 1-2e
5
Groep 2-3a
6
Groep 3b
7
Groep 4b
8
Groep 4-5a
9
Groep 5b
10
Groep 6b
11
Groep 6-7a
12
Groep 7b
13
Groep 8a
14
Groep 8b
Nu is aan ons de taak om de leerlingen te verdelen over de verschillende groepen.
Bij deze verdeling houden wij onder andere rekening met vriendjes/vriendinnetjes, neefjes/nichtjes,
verhouding jongens/meisjes, kind-eigenschappen, enz.
Als u echter nog andere relevante argumenten heeft waarvan u vindt dat wij deze mee moeten
nemen in de verdeling van de kinderen over de groepen, dan kunt u dit per mail kenbaar maken aan
de leerkrachten voor 8 juni. Zij zullen dan proberen hiermee rekening te houden.
Op het moment hebben wij een vacature voor een groepsleerkracht. Deze vacature is extern uitgezet.
Juf Eefje blijft tot een week voor de herfstvakantie met zwangerschapsverlof. Juf Margriet is wegens
ziekte afwezig. Zij zal aan het begin van het schooljaar helaas nog niet aanwezig zijn. Voor Juf Eefje
en Juf Margriet zijn we op zoek naar vervanging.
Zodra er meer duidelijkheid is omtrent invulling van de groepen en leerkrachten, brengen wij u op
de hoogte.

Ouder- Bedankochtend 8 juni
De voorbereidingen voor vrijdag 8 juni zijn in volle gang. U
ontvangt binnenkort een mail met het programma voor deze dag.
Het belooft een gezellige dag te worden!
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Afscheidsreceptie meneer Leo
Zoals u weet is er op vrijdag 8 juni voor alle ouders en verzorgers van 15.30-16.30 uur gelegenheid
om officieel afscheid te nemen van onze directeur meneer Leo.
U heeft zich hier reeds eerder voor kunnen opgeven.

Studiedag 14 juni
Op donderdag 14 juni is het studiedag voor het team van De
Wingerd.
De kinderen zijn deze dag vrij!

Wingerd Doe Dag groepen 1-2
Op donderdag 21 juni gaan alle kinderen van de groepen 1 en 2
op Wingerd Doe Dag naar Speelboerderij De Scherpenberg.
De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht en zijn om
15.30 uur uit.
Het vervoer wordt geregeld met taxi-ouders.
De kinderen hoeven voor deze dag niets anders mee te nemen
dan een goed humeur. Ze krijgen daar voldoende te eten en te
drinken.
Trek uw kind fijne speelkleren aan die lekker vies mogen
worden, want hier wordt heerlijk met zand en water gespeeld!

Rapporten, kind-rapporten en gesprekken
Nog even en het is vakantie. Eind juni vinden de laatste
vorderingsgesprekken van dit schooljaar plaats.
Alle leerlingen krijgen het rapport en het kind-rapport mee naar
huis. Het kind-rapport wordt door de leerlingen op school
ingevuld. Het is mooi als u ook dit rapport met uw zoon of
dochter thuis bespreekt.
De vorderingsgesprekken van juni worden alleen met de
ouder(s)/verzorger(s) gevoerd.

Kind-rapport
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In november hebben alle leerlingen van De Wingerd het eerste
kind-rapport ingevuld. De leerlingen hebben echt hun best
gedaan en de resultaten mochten er zijn.
Uit het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en
leerkrachten is gebleken dat vrijwel iedereen enthousiast is over
het kind-rapport. Door dit rapport gaan leerlingen/ouders en
leerkrachten echt met elkaar in gesprek. Mooi!
We mochten lovende reacties ontvangen over de pilot met het
ouder-kindgesprek in november.
Daarom hebben we besloten dat er volgend schooljaar in
november voor alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) een ouder-kindgesprek met de
leerkracht(en) plaatsvindt. Dit gesprek duurt ongeveer tien minuten.
Mocht er in november toch behoefte zijn om alleen met de leerkracht(en), zonder uw zoon of
dochter, in gesprek te gaan, dan wordt hier extra tijd voor ingepland.
Voor de gesprekken van februari en juni worden alleen ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd.

Kennismakingsochtend … stoeltjesochtend
Op woensdagochtend 27 juni houden we weer onze jaarlijkse
stoeltjesochtend. De dag waarop alle kinderen een kijkje mogen nemen in
hun nieuwe klas.
Helaas kunnen wij op dit moment de groepsverdeling nog niet (volledig)
melden. We zijn er druk mee bezig om dit rond te krijgen.
U ontvangt nadere informatie over de kennismakingsochtend en de
groepsverdeling zodra deze rond is, maar hieronder krijgt u alvast een beeld
van de inhoud van deze ochtend.
Voor de kinderen die in de nieuwe groepen 1-2 en 3 gaan starten, begint de dag in het lokaal van de
nieuwe leerkracht om 8.30 uur! Het is dan ook de bedoeling dat u uw kind in dit nieuwe lokaal
brengt deze ochtend.
Kinderen uit de huidige groepen 3 worden tot 10.45 uur in de aula opgevangen door een leerkracht
en meneer Ronald. Zij mogen bij aanvang van school in de aula verzamelen. Dus graag daar brengen
om 8.30 uur.
Voor de overige groepen start de ochtend gewoon in het eigen lokaal.
Vanaf 10.45 uur ‘verhuizen’ zij naar het lokaal van de nieuwe leerkracht. Het kan zijn dat dit lokaal
een ander lokaal is dan dat uw kind volgend schooljaar werkelijk zit.
De huidige groepen 8 kijken onder begeleiding van meneer Ronald om 10.45 uur een film.
Kinderen die van andere scholen instromen, melden zich bij juf Karin.
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Musical groepen 8
De tijd gaat snel en het schooljaar is alweer bijna voorbij!
Voor de leerlingen van groep 8 is het zelfs bijna tijd om onze
school vaarwel te zeggen. Na een heel leuk schoolkamp is nu de
eindmusical aan de beurt. We zijn druk aan het oefenen en willen
het resultaat daarvan graag aan hun ouders laten zien.
Op maandag 2 juli is groep 8A aan de beurt en op dinsdag 3 juli groep 8B.
De voorstellingen starten om 19.00 uur en zullen rond 20.30 uur afgelopen zijn.
Op beide avonden zal er een film gemaakt worden door een professioneel bedrijf. U kunt dan zelf
gewoon lekker kijken en genieten van de musical. Wanneer u foto's wilt maken, dan graag zonder
flits.
Wij zien u graag op 2 of 3 juli!

Groepstrainingen voor kinderen
Na de zomervakantie 2018 zullen in Roosendaal de volgende
groepstrainingen voor kinderen weer van start gaan.
Sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 7-9 jaar:
Vanaf 11 oktober 2018 op donderdagmiddag van 15.45 – 17.00 uur in gezondheidscentrum de Riete,
Gezellelaan 18f te Roosendaal.
Soms lukt het uw kind niet zo goed om op een prettige manier met andere kinderen om te gaan en/of
vriendschappen te sluiten. Uw kind voelt zich onzeker en weet niet goed hoe hij/zij dit kan
verbeteren en moeilijke situaties kan oplossen.
Als u dit herkent dan is deze sociale vaardigheidstraining zeker iets voor uw kind. Samen met zeven
andere kinderen/jongeren van dezelfde leeftijd komen we negen keer bij elkaar om met allerlei
thema’s aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld: hoe kan ik meer zelfvertrouwen krijgen? Hoe maak ik
contact met andere kinderen/jongeren? Hoe zeg ik “nee” als ik iets niet wil? Hoe ga ik om met
moeilijke situaties, bijvoorbeeld als ik ruzie heb of als ik gepest word? Parallel aan de training van de
kinderen zij er drie bijeenkomsten voor de ouders.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze training
Rots en watertraining voor kinderen van 9-12 jaar:
Vanaf donderdagmiddag 20 september van 16.00 – 17.30 uur. Locatie is nog onbekend.
Wilt u dat uw kind op een leuke en sportieve manier aan zichzelf werkt, zodat het sterk in het leven
staat, meld uw kind dan aan voor de Rots en Water training van WijZijnTraversegroep. Rots en water
is een weerbaarheidstraining waarbij bewegingsoefeningen centraal staan. Kinderen leren zich
onafhankelijk op te stellen en leren hun eigen keuzes te maken(Rots). Daarnaast leren kinderen hoe
ze met andere kunnen samenwerken, leren en leven (Water). De training is bedoeld voor kinderen
die steviger in hun schoenen willen staan, beter voor zichzelf willen leren opkomen, meer
zelfvertrouwen willen hebben, beter willen leren omgaan met lastige situaties bijv. bij pesten en
anders om willen leren gaan met hun boosheid. Er zijn 10 bijeenkomsten met 10 tot 14
leeftijdsgenoten.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze training.
Voor beide trainingen kunt u uw kind nu aanmelden bij WijZijnTraversegroep. U kunt bellen naar
Jacqueline Jongerius 06-43758200 of mailen naar jacqueline.jongerius@wijzijntraversegroep.nl Vooraf zal
een kennismakingsgesprek plaatsvinden.
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De agenda van de laatste twee maanden

Juni
Di 05-06

Uitgifte Het Blaadje editie juni
Ouder-bedank-ochtend

Vr 08-06

Receptie meneer Leo
Do 14-06

Studiedag leraren: alle leerlingen vrij

Zo 17-06

Vaderdag

Ma 18-06

Vergadering medezeggenschapsraad

Wo 20-06

Vergadering oudervereniging

Do 21-06

WingerdDoeDag groepen 1 en 2

Vr 22-06

Kindrapport en rapport mee

25-06 t/m 28-06

Deze week vorderingsgesprekken

Wo 27-06

Kennismakingsochtend

Juli
Ma 02-07

Eindmusical groepen 8
Uitgifte Het Blaadje editie juli

Di 03-07

Eindmusical groepen 8
Uitbezemen groep 8: 11.30 uur
Wo 04-07

Afscheidsavond groep 8: vanaf 18.00 uur
Vr 06-07

Eindtijd: 12.00 uur

Vr 06-07

Alle kinderen ’s middags vrij

06-07 t/m 17-08

Zomervakantie

7

