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WE GAAN WEER BEGINNEN
Allereerst hopen wij van harte dat u een fijne
vakantieperiode achter de rug heeft samen met de
kinderen en uw dierbaren. Komende week gaan wij, net
als voor de vakantie, weer volledig open. Het team heeft
ontzettend veel zin om weer te beginnen en alle kinderen
met open armen te ontvangen.
Wij blijven de afspraken hanteren zoals wij voor de
vakantie ook hebben gedaan.
In tijden van Covid-19 brengt de opening van De
Wingerd natuurlijk wel een aantal vragen en uitdagingen met zich mee. Wij kunnen ons
voorstellen dat er bij u ook vragen en zorgen leven nu wij weer gaan beginnen. Wij
willen u hierover infomeren.
Wij zullen ons nog steeds aan de verschillende RIVM-maatregelen dienen te houden
zoals hygiëne, thuisblijven bij (milde) klachten, 1,5 meter afstand tussen leerlingen en
personeelsleden en geen ouders/verzorgers in de school.
De leerkrachten zullen de kinderen bij de poort ontvangen zoals u van ons gewend
bent.
Een eerste schooldag is natuurlijk best spannend. Daarom zullen de leerkrachten de
maandag de leerlingen met open armen op het plein ontvangen. Is de klas compleet
dan gaan zij samen naar binnen.
Voor de veiligheid van de kinderen verzoeken wij iedereen om lopend of met de fiets
naar school te komen.
Wij zullen geen continurooster meer volgen. De kinderen die overblijven kunnen
opgegeven worden zoals u gewend bent. Zijn er veranderingen, dan kunt u dit per mail
doorgeven aan mj.brant@wingerd.nl. Mocht u een strippenkaart nodig hebben dan
kunt u een envelop met geld afgeven (voorzien van naam en groep) aan het teamlid
dat bij de poort staat. Wij zullen ervoor zorgen dat u een strippenkaart ontvangt.
De groepen komen, net als voor de vakantie, op verschillende tijden naar school om de
drukte met ouders te spreiden.
De schooltijden zijn als volgt:
Groepen 1 en 2:
Ochtend 8.20 uur brengen en 11.55 uur ophalen
Middag 13.20 uur brengen en 15.25 uur ophalen
Woensdag en vrijdag om 12.00 uur ophalen en ‘s middags vrij
Alle kleuters gaan via de achteringang, bij de speelzaal, naar binnen en worden daar
gehaald. Als kleuters een broer of zus in groep 3 hebben, gaan deze ook hierlangs in en
uit de school, samen met de groep van hun kleuterboertje of -zusje. De leerkrachten
staan strategisch opgesteld om alle leerlingen goed te ontvangen. De leerkrachten
brengen de leerlingen zelf naar buiten naar de gemarkeerde plaatsen aan de
achterzijde van de school.
Na het wegbrengen kan de ouder/verzorger nog zwaaien bij het hek of voor de bosjes
bij het raam. Houdt alstublieft rekening met de onderlinge afstand van 1,5 meter.
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Groepen 3:
Ochtend 8.20 uur brengen en 11.55 uur ophalen
Middag 13.20 uur brengen en 15.25 uur ophalen
Woensdag en vrijdag om 12.00 uur ophalen en ‘s middags vrij
Kinderen van groep 3 met een broertje of zusje bij de kleuters, gaan via de weg van de
kleutergroepen van en naar school zoals hierboven beschreven! De overige kinderen
van groep 3 komen door de hoofdingang naar binnen aan de kant van het kantoor van
juf Karin. Een leerkracht staat bij de deur, een andere leerkracht staat bij de klas.
Ouders halen de kinderen links voor de hoofdingang aan de Kersenberg op.
Groepen 4 en 5:
Ochtend 8.25 uur brengen en 12.00 uur ophalen
Middag 13.30 uur brengen en 15.30 uur ophalen
Groepen 4: Woensdag en vrijdag om 12.00 uur ophalen en ‘s middags vrij
Groepen 5: Woensdag om 12.15 uur halen en niet op vrijdagmiddag vrij
Kinderen komen door de hoofdingang naar binnen via de ingang bij het kantoor van juf
Karin. Een leerkracht verwelkomt de kinderen bij de deur, andere leerkrachten
ontvangen de kinderen bij de klassen. Groep 4a zit beneden en groep 4b en de
groepen 5 zitten boven.
Ouders halen de kinderen op bij de hoofdingang aan de Kersenberg. Ouders staan
rechts van de hoofdingang op 1.5 meter.
Groepen 6 en 7:
Ochtend 8.25 uur brengen en 12.00 uur ophalen
Middag 13.30 uur brengen en 15.30 uur ophalen
Woensdag tot 12.15 uur.
Kinderen komen door de hoofdingang naar binnen. Leerkracht groep 7 ontvangt de
kinderen bij de deur. Ontvangst bij de klas is door een andere leerkracht. Bij het ophalen
van de kinderen staan ouders/verzorgers links van de hoofdingang op 1.5 meter van
elkaar.
Groep 8:
Ochtend 8.25 uur brengen en 12.00 uur ophalen
Middag 13.30 uur brengen en 15.30 uur ophalen
Woensdag tot 12.15 uur.
Groep 8 gebruikt de hoofdingang. Zij komen, indien mogelijk, zelfstandig naar school.
LET OP: Kinderen met broer of zus in groep 4 t/m 8
Hebben kinderen een broer of zus in groep 4, 5, 6 7 of 8 dan gaan deze samen naar
buiten. Ze verzamelen vanuit alle groepen bij de boom. Ze worden opgevangen door
een teamlid en door dit teamlid naar buiten gestuurd zodra de kinderen uit het gezin
compleet zijn. Bespreek dit met jullie kinderen. Het teamlid brengt de kinderen buiten de
poort naar de ouders. Mogen de kinderen met elkaar naar huis zonder ouder, dan heeft
u dit besproken met de kinderen.
Klik hier om het filmpje te zien waarin wij vorig schooljaar uitlegden hoe het halen en
brengen in z’n werk gaat.
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Hieronder alles nog even op een rijtje:
• De groepen komen, net als voor de vakantie, op verschillende tijden naar school
om de drukte met ouders te verspreiden.
• Ga zo veel mogelijk te voet en eventueel met de fiets naar school.
• Kan het echt niet anders en komt u toch met de auto, parkeer de auto het liefst
verder in de wijk.
• Bent u met de auto, volg de schoolroute.
• Maakt u gebruik van de Kiss&Ride strook: zet uw kind(eren) af en doorrijden. Niet
parkeren!
• Eén ouder/verzorger haalt of brengt de kinderen.
• Wij verzoeken de ouder/verzorger die de kinderen ophaalt en moet wachten, niet
te gaan staan op de Kiss&Ride strook. Deze strook is echt voor de auto's. We zien
dit gebeuren bij de achteringang.
• Laat uw kind gebruik maken van het pas aangelegde zebrapad om de weg over
te steken.
• In de middag zullen we ook voor de school drie parkeerplekken afzetten en
vrijhouden. De kinderen hebben zo meer overzicht als ze naar buiten lopen. Hier
mogen geen auto's staan. Ouders moeten anderhalve meter afstand houden van
elkaar. Ga alstublieft niet pal voor de ingangen staan.
• Ook in de middag zullen we een collega of ouder vragen om te helpen bij het
halen en het brengen buiten de poort zodat alles veilig verloopt. Deze persoon
heeft een geel hesje aan.
Fietsen
Kinderen van groep 7 en 8 plaatsen hun fiets in de fietsenstalling achter het lokaal van
meneer Joost (zijkant van school in de Kersenberg). De overige kinderen plaatsen hun
fiets in de nieuwe fietsenstalling achter de grote gymzaal. Er ligt een prachtig nieuw
zebrapad om deze fietsenstalling te kunnen bereiken.
Trakteren
Het trakteren voor verjaardagen is nog steeds met enkele aanpassingen. We vragen u
geen zelfgemaakte traktaties mee te geven, maar alleen voorverpakte traktaties.
Gymlessen
De kinderen krijgen weer gymlessen in de gymzaal. Zij gymmen met gymkleding. De
groepen die gymmen op een geel gearceerd tijdstip mogen/moeten op deze dag
eerder op schoolkomen dan de eerdergenoemde schooltijden

De veiligheid van onze kinderen staat voorop. We moeten het samen doen.
Bedankt vast voor uw medewerking!
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EVEN VOORSTELLEN …
Hallo allemaal, ouders van De Wingerd!
Mijn naam is Joost Schijns, ben 39 jaar en woon sinds 4 jaar in
Halsteren. Ik ben getrouwd met Eveline en heb twee jonge, vrolijke
kinderen, Elin (6) en Ben (2).
In 2005 ben ik op De Klimroos begonnen met lesgeven en het
afgelopen jaar heb ik in de invalpoule van OBO gewerkt. Op die
manier hoopte ik voor mijzelf weer ergens een nieuwe uitdaging te
vinden. Zo heb ik tussen de kerst- en carnavalsvakantie zeven weken
op De Wingerd les mogen geven. Dat is mij zo goed bevallen dat ik onlangs besloten heb
om daar te solliciteren.
In mijn vrije tijd schrijf ik graag verhalen. Hoe spannender hoe beter. Ook kijk ik graag films
en wandel ik graag. Verder trek ik er regelmatig op uit met mijn gezin en luister ik graag
muziek. Ik kijk er ontzettend naar uit om vanaf komend schooljaar op De Wingerd les te
mogen gaan geven!
Groetjes, Joost

Wingerd te starten!

Mijn naam is Joyce van Haperen en ik ben 22 jaar oud. Ik zit
momenteel in mijn vierde leerjaar op de pabo in Vlissingen
(HZ university of applied sciences).
Ik heb het afgelopen schooljaar stagegelopen in groep 5-6 bij juf
Ingrid. Nu mag ik mijn LIO- stage gaan volgen bij juf Brenda in groep
7, op donderdag en vrijdag. In vier jaar tijd ben ik erachter gekomen
dat ik het geweldig vind om kinderen les te geven en mijn steentje
mag bijdragen aan het verwezenlijken van een kind zijn of haar
toekomst. Naast het lesgeven zijn mijn hobby’s voetbal, lezen,
knutselen en reizen.
Ik kijk er weer ontzettend naar uit om het schooljaar op ODBS De

Groetjes, Joyce

Hola,
Mijn naam is Pauline Klophaus en ik ga Spaans geven op de
Wingerd. Dat is voor mij vertrouwd terrein omdat ik al bijna 9 jaar
lang de Spaanse lessen heb verzorgd op deze leuke school. Met
een onderbreking van 2 jaar door een verhuizing naar California
ben ik blij weer hier te kunnen beginnen.
Ik heb 8 jaar lang in Spanje, Murcia, gewoond en daar de Spaanse
taal geleerd. Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad en ik hoop
mijn enthousiasme voor dit land dan ook over te brengen op mijn
leerlingen tijdens de lessen.
Ik streef ernaar dat een kind zich thuis voelt in mijn klas. Dus naast
het leren en werken vind ik het belangrijk om een gezellige sfeer te creëren zodat
iedereen aan het eind van het schooljaar met veel plezier terugkijkt naar de Spaanse les.
In mijn vrije tijd houd ik van reizen, edelsmeden en koken (en vooral het opeten van het
resultaat) en wandelen met mijn hond.
Un saludo y hasta pronto,
Pauline
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Mijn naam is Helen Frijters.
Ik woon in Roosendaal en ben al heel wat jaren werkzaam geweest
als leerkracht en IB’er in het onderwijs.
Ik heb er zin in om vanaf het komende schooljaar op
woensdagochtend als onderwijsassistent te gaan werken op ODBS
De Wingerd en de leerkrachten te ondersteunen bij hun
werkzaamheden.
Het werken met kinderen blijft een uitdaging, rekening houdend met
onderlinge verschillen, ook als het leren niet vanzelf gaat, op
didactisch en emotioneel vlak.
De missie van de Wingerd spreekt mij aan (Op De Wingerd mag je jezelf zijn en uitgroeien
tot de beste versie van jezelf: “De mens zonder vrees”)
Hoop snel jullie allemaal beter te leren kennen!
Groetjes Juf Helen
Ik ben juf Jente en ben 19 jaar oud. Ik volg de opleiding
onderwijsassistente in Breda. Volgend jaar ga ik mijn laatste jaar in.
Mijn hobby’s zijn hardlopen en creatief bezig zijn.
Aankomend schooljaar ben ik op woensdag, donderdag en
vrijdagochtend in groep 3B. Op vrijdagmiddag ben ik in groep 8B.
Ik heb weer heel erg veel zin in het komend schooljaar.
Groetjes Jente

Beste kinderen en ouders,
Mijn naam is Sander van Wensveen en ik kom heel dit schooljaar
stagelopen op De Wingerd in de klas van juf Daisy. Ik ben
3dejaars onderwijsassistent en oud-leerling van De Wingerd. Tijdens
mijn opleiding ben ik erachter gekomen dat ik werken met het jonge
kind erg leuk vind en ben daarom erg blij dat ik stage mag komen
lopen in groep 1-2.
Ik kijk er naar uit om u en uw kind dit jaar te leren kennen!

Met vriendelijke groet,
Sander van Wensveen
Mijn naam is Nikki van Rijswijk en ik ben 22 jaar oud.
Ik ben geboren en getogen in Roosendaal. Zelf heb ik ook op De
Wingerd gezeten en heb ik het altijd super naar mijn zin gehad op
school, vandaar dat ik hier nu weer terugkom om voor de tweede
keer stage te lopen.
Ik zit in mijn examenjaar van gespecialiseerd pedagogisch
medewerker en hierna wil ik graag in een kinderopvang gaan
werken.
Groetjes Nikki
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Hallo allemaal, mijn naam is Natalia Martens en ik ben 18 jaar oud.
Het komende schooljaar 2020/2021 loop ik stage op De Wingerd in
groep 1/2 a bij juf Lianne. Dit is een nieuwe school voor mij en zowel
de kinderen als het team bevalt me erg goed.
Momenteel volg ik de opleiding onderwijsassistent 3dejaars op het
Kellebeekcollege Roosendaal. Na school vind ik het erg leuk om
met vriendinnen samen te zijn en te sporten. Na het afronden van
mijn opleiding wil ik doorstuderen aan de pabo, zodat ik les kan
geven aan mijn eigen klas.
Ik loop stage op maandag en dinsdag. Het is altijd fijn om even met u kennis te maken.
Mijn naam is Joyce van Eekelen, ik ben 28 jaar oud en zal vanaf het
nieuwe schooljaar (tot aan de Kerstvakantie) stagelopen in groep 12 D bij juf Kimberly.
Ik volg de opleiding onderwijsassistent. Ik kijk er naar uit om alle
kinderen te ontmoeten en met ze aan de slag te gaan!

PARRO-APP, PRIVACYVOORKEUREN EN HULPOUDERS
Parro is de app waarin wij communiceren tussen leerkrachten,
werkgroepen en ouders. Vaak ontvangt u in deze app korte
belangrijke mededelingen van de leerkracht of krijgt u foto’s van het
gebeuren in de klas te zien. Als u goed op de hoogte wilt zijn, is deze
app eigenlijk onmisbaar.
Het maandelijkse (nieuws)blaadje blijft u in uw mailbox ontvangen, evenals belangrijke
informatie vanuit directie.
Wilt u het volgende alstublieft doen:
• Het kan zijn dat u opnieuw een uitnodiging ontvangt in uw mailbox van parro.
Graag deze link (opnieuw) aanklikken om uw account te bevestigen.
• Wilt u alstublieft in de parro-app de privacy-voorkeuren voor uw kind aangeven? U
kunt per item aangeven of u toestemming geeft voor plaatsing van foto’s.
• OUDERHULP-BRIEF: U ontvangt zeer binnenkort een ouderhulpbrief waarin u kunt
aangeven waar u ons op school bij wil ondersteunen. We verzoeken u deze in te
vullen en aan uw kind mee te geven.
• Gedurende het schooljaar kan het zijn dat u via parro wordt gevraagd voor
ondersteuning van werkgroepen of activiteiten op school. We hopen dat veel
ouders hier respons op zullen geven via parro.
Extra info over parro? Klik hier!
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INFORMATIEAVONDEN
Helaas kunnen de informatieavonden niet doorgaan zoals
u van ons gewend bent. Wij vinden het jammer dat wij u
niet op school kunnen uitnodigen.
De leerkrachten zullen u meer vertellen in een
informatiebrief over het werken in de groep van uw zoon
of dochter. Deze informatiebrief ontvangt u op 3 september.
De ouders/verzorgers van groep 8 worden wel op een verantwoorde manier op 3
september uitgenodigd op school. U ontvangt binnenkort een brief over hoe we dit gaan
organiseren.
SUBSIDIEREGELING INHAALPROGRAMMA ACHTERSTANDEN
Scholen krijgen de mogelijkheid om extra ondersteuning
aan te vragen voor leerlingen die achterstanden hebben
opgelopen als gevolg van de sluiting van onze school door
het coronavirus.
Het ministerie van onderwijs biedt een subsidieregeling
voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in het
onderwijs van het schooljaar 2020-2021. Scholen kunnen subsidie aanvragen om
leerlingen in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021
maatwerk te bieden met inhaal- en ondersteuningsprogramma’s.
De programma’s zijn bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om
leer- en ontwikkelachterstanden te kunnen inhalen. Het gaat om achterstanden en
vertragingen als gevolg van de sluiting van de school door het coronavirus.
Het inhalen van de achterstanden kan bijvoorbeeld in de vorm van extra onderwijsuren
naast de gewone lesuren. Een programma omvat gemiddeld 30 uur aan begeleiding of
ondersteuning voor een leerling.
De Wingerd mag subsidie aanvragen voor maximaal 10% van de leerlingen. Voor de
begeleiding benaderen wij ondersteuningspraktijken waar wij vaker intensief mee
samenwerken. De begeleiding vindt plaats op school of op locatie van de uitvoerende
praktijk en loopt van 1 oktober 2020 t/m het einde van het schooljaar. Dit gaat altijd in
overleg met ouders.
Denkt u dat uw zoon/dochter hiervoor in aanmerking zou kunnen komen of wilt u meer
informatie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht of de intern
begeleider Petra van Tilburg. p.v.tilburg@wingerd.nl
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SPORTDAG 11 SEPTEMBER: (RESERVEDATUM 18 SEPTEMBER)
We kijken uit naar onze jaarlijkse sportdag. Nog
even en het is zo ver: Lekker een dagje spelen
en sporten met z’n allen.

Gaat het door?
Op donderdag 10 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.
Groep 1-2 sportvelden aan de rechterkant
Groep 3-6 sportvelden aan de linkerkant
• 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 worden tussen ongeveer 8.30uur en 8.50uur gebracht/ of komen
zelfstandig. Dit zal ook in fasen gaan per groep, zodat iedereen voldoende
afstand kan houden. De kinderen worden bij de hoofdpoort afgezet en worden
daar opgevangen door de leerkrachten. In het volgende Blaadje zullen we de
precieze tijden toevoegen.
• Einde:
De groepen 1 t/m 4 zijn rond 12 uur uit.
De groepen 5 t/m 8 zijn rond 14.30 uur klaar. (het middagprogramma start om
12.30 uur)
Ook het ophalen gaat in fasen. Deze tijden komen in het volgende Blaadje.
• Eten en drinken:
De kinderen krijgen in de ochtend 1x drinken met een versnapering. Voor de 2de
ochtendpauze kunnen kinderen zelf wat te eten en drinken meenemen.
De groepen 5 t/m 8 moeten ook 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:
Ophalen: Pas wanneer de leerkracht van uw kind u gezien heeft, mag uw kind
mee naar huis.
• Bereikbaarheid:
Wanneer u om dringende redenen iemand van school wilt spreken kunt u
gewoon het telefoonnummer van school bellen.
• BSO:
De kinderen van de BSO worden door de werkgroep of BSO terug naar school
gebracht.
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OPROEP OUDERHULP SPORTDAG:
Wij kunnen nog wat ouderhulp gebruiken. Heeft u zin om
uw steentje bij te dragen aan deze gezellige, sportieve
dag?
Het ochtendprogramma: Hier zoeken we nog wat
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)
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.
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 11september
q 18 september (reservedatum)
Opgeven kan uitsluitend per mail naar s.govers@wingerd.nl (graag duidelijk aangeven
waar u zich voor opgeeft, wie uw kind is en in welke klas hij/ zij zit.)
Heeft u zich al per mail 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)
Alvast heel erg bedankt!
De werkgroep sportdag

ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERVERENIGING
In verband met de aangescherpte maatregelen, kan de geplande vergadering niet
doorgaan. We zoeken naar een andere datum of invulling.
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VERKEER
Het schooljaar 2020 - 2021 is weer begonnen en zoals u
misschien al gemerkt heeft, is ook de situatie rondom
school flink aangepakt.
Met de aanleg van "het groene schoolplein" en het
verplaatsen van de fietsenstalling zijn ook de
verkeersstromen rondom de school aangepakt in
samenspraak met de gemeente Roosendaal.
De veiligheid van onze kinderen op en rondom de school
blijft onze hoogste prioriteit vandaar dat we blijven verzoeken om waar mogelijk te voet
of op de fiets naar school te komen.
Om de veiligheid nog verder te vergroten zijn er in de zomervakantie verschillende
werkzaamheden uitgevoerd op de kruising van de Kersenberg met de Kalmoesberg
We zetten de wijzigingen even op een rijtje;
• Er is een oversteekplaats aangelegd op het kruispunt
• De inrit van de nieuwe fietsenstalling is geplaatst op de Kalmoesberg (tegenover
nummer 35)
• Op de Kalmoesberg zijn ook borden geplaatst om iedereen te helpen herinneren
dat dit een loopstrook betaamt aan de kant van de woningen.
Hiermee hopen we een nog betere en duidelijkere situatie te creëren rondom de school.
Mocht u verder nog tips of suggesties hebben houden wij ons altijd aanbevolen.
Ook zijn we op zoek naar ouders die de werkgroep verkeer willen komen versterken.
Aanmelden kan per mail via: m.louer@wingerd.nl

PLASTIC DOPPEN EN KROONKURKEN
Ondanks dat de ouders niet meer in school mogen
komen vanwege covid-19 is er toch heel goed gespaard
voor het KNGF (plasticdoppen actie). De plasticdoppen
werden door de kinderen in de bak gedaan of ouders
zetten de zakken aan de poort.
Vlak voor de vakantie heb ik 30 vuilniszakken naar Breda gebracht naar een mevrouw
die er weer voor zorgt dat de doppen op plaats van bestemming komen. Ik wil u
bedanken voor het sparen en ik zou zeggen ga zo door, het is voor een goed doel, de
hulphonden. Tot nu toe is er in 2020 30.000 euro landelijk gespaard.
Ook de flessendoppen (kroonkurken) actie voor kinderen met diabetes loopt als een
speer, zes grote boodschappentassen bomvol met doppen is al afgeleverd bij een depot
die er dan voor zorgt dat het weer op zijn plaats komt. Ook daar krijgt men geld voor om
verder onderzoek te doen voor kinderen met diabetes. Ook hiervoor heel erg bedankt en
blijf sparen.
Peter van Ginderen (conciërge)

11

GROEN SCHOOLPLEIN: LAATSTE NIEUWS
Dit schooljaar zal het schoolplein van De Wingerd een
ware
metamorfose
ondergaan!
Nog
voor
de
herfstvakantie willen we een natuurtuin, spelletjestuin en
avonturentuin aanleggen. Er worden bomen, struiken en
bloemen geplant. Er komen vogelhuisjes, spelletjes van
hout, een balanceerparcours en een totempaal. Later
volgen nog een hut van wilgentakken, een buitenpodium
en een klimmuur.
Vorig schooljaar hebben we een ontwerp gemaakt voor het groene schoolplein
gebaseerd op de wensen van teamleden, leerlingen, ouders en BSO. Vervolgens konden
we subsidie aanvragen. Toen onze subsidieaanvraag in april werd goedgekeurd, konden
we aan de slag met de aanleg!
Er kwam een nieuw speeltoestel van hout, in een grote cirkel van zand, wat meteen
zorgde voor veel speelplezier. Ook werd er een watertappunt geplaatst.
Kort daarna werd een begin gemaakt met de aanleg van de nieuwe fietsenstalling naast
de gymzaal. De fietsenstalling bij de achteringang, naast het lokaal van groep 1/2A,
wordt namelijk een buitenlokaal waar de leerlingen buiten les kunnen krijgen. Dit
buitenlokaal is in de laatste week van de zomervakantie gemaakt, met de randen van
de voormalige zandbak als zitbanken. Uiteraard komt er ook een schoolbord aan de
muur. Complimenten voor de harde werkers die dit gerealiseerd hebben.

Na de zomervakantie gaan we verder met de aanleg van het groene schoolplein en
staat er veel werk op het programma. Onze werkgroep bestaat inmiddels uit acht ouders,
juf Lianne, juf Helmy, juf Kimberly, meneer Peter en hovenier Thierry Konings.
Toch kunnen we nog wel wat extra ouderhulp gebruiken. Heeft u zin om een keertje mee
te helpen? Bijvoorbeeld met het planten van struiken, of het timmeren van vogelhuisjes?
Neem dan even contact op met juf Lianne (l.v.d.wegen@wingerd.nl). Alvast hartelijk dank
voor uw hulp!
Wilt u weten hoe het nieuwe plein er uit gaat zien? Neem dan een kijkje op de website bij
het tabblad ‘Groen schoolplein – het groene schoolpleinplan’.
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LUIZENCONTROLE
In de eerste schoolweek worden alle leerlingen
gecontroleerd op hoofdluis. Uiteraard doen we dit veilig.
De GGD meldt: Om te voorkomen dat hoofdluis een
hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om
regelmatig het haar te controleren. Er is geen bezwaar
tegen luizencontrole op school, mits volwassenen
onderling 1,5 meter afstand houden en zij geen klachten
hebben.
Bent u controle-ouder en heeft u voor de zomervakantie een brief
ontvangen? Spreek dan met de leerkracht af op welk moment de
controle het beste uitkomt.
Let op: op de brief staat welke groep u controleert. Heeft u klachten
(hoesten, verkouden etc.)? Blijf thuis en laat het weten aan de
leerkracht.
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