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WE ZIJN WEER BE GONNEN
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De vakantie is alweer voorbij. Wij hopen dat jullie intens hebben
genoten van een fijne zomervakantie. In de afgelopen weken zijn
wij al druk bezig geweest om de klassen klaar te maken voor het
nieuwe schooljaar.
We hebben er weer veel zin in en leggen de rode loper voor alle
kinderen uit! We hebben ze gemist.
“We leggen de rode loper uit” is het jaarthema van dit schooljaar.
Dit thema is niet zomaar gekozen. Na een bijna twee jaar noodgedwongen de deuren
gesloten te hebben moeten houden voor ouders en overig publiek, spreken wij met dit
motto de wens uit u en anderen weer met open armen te mogen ontvangen en een
feestje van dit schooljaar te maken.
Het thema zal tot uiting komen tijdens onder andere het zomerfeest en het schoolproject.
Fietsen
Kom het liefst te voet naar school. Toch met de fiets:
Kinderen van groep 7 en 8 plaatsen hun fiets in de fietsenstalling achter het lokaal van
meneer Armand (zijkant van school in de Kersenberg). De overige kinderen plaatsen hun
fiets in de fietsenstalling achter de grote gymzaal.
Gymlessen
De kinderen krijgen weer gymlessen in de
gymzaal. Zij gymmen met gymkleding. Let op dat
kinderen met lange haren hun haren vast
hebben in een staartje o.i.d. tijdens de gymlessen
en dat sieraden op die dag thuisblijven. De geel
gearceerde groepen komen i.v.m. de gymles op
die dag eerder naar school.
Overige informatie
Voor informatie over het halen en brengen verwijzen wij u naar de brief die u zaterdag
per mail heeft ontvangen. Voor overige informatie verwijzen wij u naar de website en naar
de schoolgids/kalender die uw kind op school ontvangen heeft.
INFORMATIEAVONDEN
Wij nodigen u van harte uit voor de informatieavonden. Tijdens deze
avonden zullen we u vertellen hoe we werken in de verschillende
groepen.
De informatie wordt gegeven door de leerkracht(en) van uw zoon
of dochter. Uiteraard zal er voldoende gelegenheid zijn om vragen
te stellen.
In verband met de richtlijnen van het RIVM, kan er maar 1 ouder per gezin naar deze
avond komen.
Groepen 1-2: maandag 13 september 18.30-19.30 uur
Groepen 3: maandag 13 september 19.30-20.30 uur
Groepen 4 en 5: dinsdag 14 september
Groepen 6 t/m 8: donderdag 16 september
In verband met coronamaatregelen, hoort u van de leerkracht(en) de exacte tijden en
locaties waar de informatieavonden plaatsvinden. Zij berichten u via Parro.
INFORMATIE OVER OVERBLIJVEN
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Ter informatie delen we graag de antwoorden op onderstaande
vragen.
“Hoe werkt het overblijven? Waar moet ik me aanmelden? Kan een
kind vast overblijven of moet ik per keer betalen?”
Binnen de school kennen we twee vormen van overblijven, namelijk het "vast" overblijven
en "flexibel" overblijven.
•

Vaste overblijvers kunnen aangemeld worden via de administratie van de
school: mj.brant@wingerd.nl . Vaste overblijvers reserveren minimaal 1 vaste dag per
week en krijgen via De Wingerd 4x per jaar een factuur. Vaste overblijfmomenten
waarop een kind tijdig (voor 08:30 uur) wordt afgemeld kunnen op een andere dag
worden ingehaald. Incidenteel afnemen van extra dagen kan, maar alleen met het
aanschaffen van een strippenkaart.
"Ik heb aan de leerkracht doorgegeven op welke vaste dagen mijn kind overblijft. Is
dit voldoende?"
NEE dit is niet voldoende. Ook in dit geval moet dit administratief nog geregeld worden
via de administratie van de school.

•

Flexibel overblijven betekent dat je niet minimaal 1 dag per week
hoeft af te nemen en dat je gebruik gaat maken van een
strippenkaart. Deze zijn te koop via de administratie van de school.
Deze strippenkaarten zijn te krijgen in 4, 8 of 12 strippen
(respectievelijk €10/ €20/ €30).
Strippenkaarten kun je aanschaffen door een envelop met het
gepaste bedrag erin met naam en klas te geven aan de
leerkracht van de klas. Via de leerkracht komt deze bij de
administratie terecht. Via de leerkracht wordt de strippenkaart
meegeven aan het kind. Uw kind zegt het tegen de leerkracht als het die dag moet
overblijven. Bij jonge kinderen is het fijn als u dit doorgeeft aan de leerkracht bij het
wegbrengen van uw kind of via Parro bijvoorbeeld.

Heeft u toch nog vragen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met MarieJosé (administratie). Zij is doorgaans in de ochtenden aanwezig van maandag tot en met
donderdag en is te bereiken via mj.brant@wingerd.nl of via het telefoonnummer van de
school 0165-564348.
Overigens zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers die, tegen een vrijwilligersvergoeding,
willen begeleiden tijdens het overblijven. Als u interesse heeft, stuurt u een mail naar
tso@wingerd.nl
Christian Mous, coördinator TSO.
SPORTDAG VERZET NAAR HET VOORJAAR
Voorgaande jaren werd de sportdag altijd in september
gehouden.
In verband met het ‘Wingerd zomerfeest’ en het afscheid van
meneer Peter verschuiven we onze jaarlijkse sportdag naar de
Koningsspelen op vrijdag 22 april.
INFORMATIESTROMEN
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MAIL: Het maandelijkse (nieuws)blaadje ontvangt u in uw mailbox
op iedere eerste dinsdag van de maand. Ook belangrijke informatie
vanuit directie of belangrijke, persoonlijke, uitgebreide informatie
vanuit de leerkracht gaat via de mail.
WEBSITE: Op onze website vindt u heel veel informatie over onze
school. Ook worden hier soms foto’s van activiteiten geplaatst.
ZIEKMELDINGEN: Als uw kind ziek is, dient u dit telefonisch aan de conciërge of
administratie door te geven. Ziekmeldingen mogen niet via Parro. Het telefoonnummer
van de school is: 0165-564348
Tandartsbezoek bijvoorbeeld kan wel via Parro aan de leerkracht gemeld worden (graag
ruim op tijd). Uiteraard hopen we dat u deze bezoeken zoveel mogelijk buiten de
schooltijden plant.
PARRO-APP: 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.
Wilt u het volgende alstublieft doen:
- Het kan zijn dat u opnieuw een uitnodiging van Parro ontvangt in uw mailbox. 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 op diverse
kanalen. Via onderstaande stappen kunt u dit heel gemakkelijk doen:
1. Ga naar het vierde tabblad “Instellingen”.
2. Tik op Privacy-voorkeuren.
3. Geef per kind de voorkeuren aan via de stipjes op het potloodje achter het kind.
- 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!
VERKEER RONDOM DE WINGERD
Het nieuwe schooljaar is begonnen. Wij starten dit schooljaar met
dezelfde verkeersregels als vorig jaar.
Probeer zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school te komen
of parkeer verderop in de wijk en loop het laatste stukje.
Zowel voor als achter de school is een kiss & ride strook.
Houd de aangegeven rijrichtingen aan. Ouders zonder kleuters slaan linksaf na het
zebrapad. Ouders met kleuters mogen na het zebrapad rechtsaf om hun kind(eren) af te
zetten op de kiss & ride strook. Leer uw kinderen aan om over te steken bij het zebrapad
omdat dat immers veiliger is, dan voor de school over te steken.

4

WINGERD ZOMERFEEST 22 SEPTEMBER

Op woensdag 22 september 2021 van 17.00 tot 20.30 uur houden wij ons traditionele
zomerfeest. Hiermee openen we samen het nieuwe schooljaar. We kunnen jullie dan
eindelijk ook ons nieuwe, mooie, groene schoolplein laten zien. Natuurlijk staat het feest
bol van leuke activiteiten voor het hele gezin.
Spelletjeskaart voor onze leerlingen
In en om de school kunnen de kinderen leuke spelletjes doen. Spelletjeskaarten voor alle
peuters en leerlingen die bij ons op De Wingerd zitten kunnen in de eerste schoolweek
besteld worden bij één van de leerkrachten. Een spelletjeskaart kost € 2,50 en
is inclusief snoepje en limonade.
Toegangskaart voor ouders
De toegangskaarten voor de ouders zijn uiteraard gratis. Ieder gezin ontvangt twee
toegangskaarten. U kunt helaas geen spelletje meedoen maar uitbundig aanmoedigen
mag natuurlijk wel!
Tijdvakken
Het is in verband met de coronamaatregelen een ander zomerfeest dan u van ons
gewend bent. We zijn gebonden aan een maximaal aantal bezoekers en daarom
maken we tijdens dit feest gebruik van tijdvakken.
Tijdvak geel:
17.00 – 18.00 uur
Tijdvak groen:
18.15 – 19.15 uur
Tijdvak blauw:
19.30 – 20.30 uur
Inschrijven
Omdat we werken met tijdvakken willen we u vragen om een eerste en tweede
voorkeur door te geven. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw
voorkeur. Maar let wel: VOL = VOL!
Maandag 6 september hebben alle kinderen de flyer met het strookje mee naar huis
gekregen.
Hier kunt u uw eerste en tweede voorkeur op aangeven. Daarnaast vragen wij u ook om
in te vullen met hoeveel personen u aanwezig zult zijn. Het strookje kunt u met het geld in
een gesloten envelop uiterlijk vrijdag 10 september bij één van de groepsleerkrachten
van uw kind(eren) inleveren. Graag op de envelop naam en groep vermelden.
Consumptiebonnen
De consumptiebonnen zijn op het plein verkrijgbaar. Vijf consumptiebonnen kosten
€2,50. Hiermee kunt u een bakje koffie, thee of een ander drankje kopen bij de bar. Of
iets lekkers voor de kinderen zoals een suikerspin of popcorn. Dit kan contant of per pin
worden betaald.
We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal weer bij ons op school te mogen
begroeten. We leggen de rode loper uit en maken er samen een bruisend feest van!
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WORDT U BEGELEIDER OP ONS LEESPLEIN?
Kinderen uit de groepen 4, 5 en 6 lezen twee keer per week in ons
‘Leesplein’. Zij mogen boeken lenen uit de schoolbibliotheek en
lekker vrij lezen.
Dit is op maandag van 11.15 – 12.00 en op donderdag van 11.30 tot
12.00 uur. Wij zoeken hier nog hulp, iemand die bij onze lezers op het
leesplein aanwezig wil zijn. Uiteraard mag u dan zelf ook een
boek/tijdschrift lezen. Goed voorbeeld doet tenslotte goed volgen!
Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met juf Judith
(j.v.osta@wingerd.nl)
LUIZENCONTROLE
In de eerste schoolweek worden alle leerlingen gecontroleerd op
hoofdluis.
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.
Hopelijk zijn ouders die voorheen de controle deden nog steeds bereid om dit te
doen komend schooljaar. Zij ontvangen deze week een brief.
Controleer uw kind ook zelf regelmatig op hoofdluis. Klik hier voor meer informatie
daarover.
KLEUTERGROEPEN NAAR KINDERBOERDERIJ MINNEBEEK
“Ei, ei, ei en wij zijn zo blij.
Want wij gaan naar de kinderboerderij en dat vieren wij, ei, ei!”
Op vrijdag 1 oktober 2021 gaan de kinderen van de groepen 1-2
naar de kinderboerderij ‘Minnebeek’.
- Houd rekening met de kleding van uw kind.
- De kinderen nemen hun drinken en (fruit)hapje, zoals altijd, mee
naar school. Wij nuttigen dit op school.
- De schooltijden blijven hetzelfde.
- Het vervoer regelen wij met de taxiouders.
Om 08:50 uur vertrekken de groepen A en D naar de kinderboerderij en rijden om 10:15
uur terug naar school.
Om 10:15 uur vertrekken de groepen B, C en E naar de kinderboerderij en rijden om 11:40
uur terug naar school.
Het wordt vast weer een fijne ochtend.
Groetjes van de kleuterjuffen
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OBO-STUDIEDAG DINSDAG 5 OKTOBER
Op dinsdag 5 oktober is er een bestuurs-studiedag voor het
leerkrachtenteam.
Alle kinderen zijn deze dag vrij.

ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERVERENIGING
Op woensdag 6 oktober staat de algemene ledenvergadering van
de oudervereniging gepland.
In principe zijn alle ouders uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Echter: We weten nog niet of, hoe en waar we deze vergadering
veilig kunnen laten plaatsvinden. U kunt dit lezen in ’t Blaadje van
oktober.
EVEN VOORSTELLEN TEAMLEDEN …
Mijn naam is Marjolein Lips en ik ben 39 jaar. Samen met mijn vriend
Maarten en mijn lieve dochters Bibi (3) en Lucie (1) woon ik in de
mooiste straat van Roosendaal!
Vanaf dit schooljaar start ik op woensdag, donderdag en vrijdag op
de Wingerd. Ik ga er samen met juf Barbara voor zorgen dat de
kinderen uit onze groep 1/2 een fijne en gezellige kleuterperiode
tegemoet gaan, waarin ieder kind uniek is en gekend wordt!
Na een lange tijd met veel plezier op De Klimroos te hebben gewerkt
was ik toe aan iets nieuws!
Mijn passie ligt echt bij het jonge kind en na 17 jaar met kleuters te
hebben gewerkt kan ik wel zeggen dat ik daar veel ervaring heb opgedaan. Ik kan niet
wachten om mijn eigen kennis te delen binnen het onderwijs op de Wingerd.
In mijn vrije tijd geniet ik samen met mijn gezin van weekendjes in Zeeland of ergens anders
waar de zon schijnt. Thuis genieten van een goed glas wijn of samen met vrienden zijn,
kan ik ook erg waarderen.
Ik kijk er enorm naar uit om komend schooljaar op de Wingerd les te mogen geven en mij
te verdiepen in het Daltononderwijs!
Groetjes, Marjolein

Tekst gaat verder op volgende pagina.
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Hallo allemaal,
Ik ben Ronald van Tiggelen en ben 45 jaar oud. Samen met mijn
gezin, de hond Balou en poes Loka woon ik in Roosendaal. Onze
dochter Lisanne heeft ook op De Wingerd gezeten, maar gaat nu
naar de 2e van het voorgezet onderwijs. Onze zoon Luka gaat nu
naar groep 4 op De Wingerd.
Vanaf 1 september start ik officieel als conciërge op De Wingerd. Ik
ga het stokje overnemen van Peter, want die gaat genieten van zijn
welverdiende pensioen.
Het zal niet makkelijk worden om Peter te vervangen, maar ik ga zeker mijn best doen om
al zijn taken over te nemen. Dus hebben jullie of de kinderen vragen, klusjes of kapotte
knieën, dan kun je voortaan bij mij terecht.
Groetjes Ronald.
Beste kinderen en ouders,
Graag stel ik me aan jullie voor. Ik ben Ron van Meel en woon in
Wouw met Miranda en Pip (de hond). Samen hebben wij 4 kinderen.
In mijn vrije tijd vind ik het fijn om toneel te spelen. Met hardlopen en
mountainbiken blijf ik fit. Wij genieten van kunst en cultuur en
wandelen graag.
Inmiddels ben ik 23 jaar werkzaam in het onderwijs. Onderwijs is mijn
passie en ik vind het heerlijk om de kinderen te mogen begeleiden
en te laten groeien in hun ontwikkeling als mens. De kernwaarden
van het Daltononderwijs dragen daar zeker toe bij. Ook is het belangrijk dat kinderen
mogen zijn wie ze zijn en dat ze fijn in hun vel zitten, samen genieten, ontdekken en leren.
En als het kan er samen op uit in de omgeving.
Ik heb heel veel zin in om te beginnen dit schooljaar in groep 7B en ik ben blij om bij het
fijne team van De Wingerd te horen!
Beste ouders,
Mijn naam is Elke van Kalmthout, 24 jaar en ik woon samen met mijn
vriend en twee kittens in Poortvliet in Zeeland.
Per maandag 4 oktober start ik bij De Wingerd als onderwijsassistent
in groep 1/2.
Van 2013 t/m 2016 heb ik stagegelopen op een Basisschool in
Ossendrecht in groep 1/2. Hierna ben ik gaan werken op een
kinderopvang in Ossendrecht op een verticale (0 t/m 4 jaar) groep, waar ik met heel veel
plezier tot september 2021 heb gewerkt.
In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met fotografie (vooral Food - Photography) en ben ik
regelmatig bezig met Instagram, waar ik alles upload over een gezonde levensstijl.
Ook heb ik een website waar ik zo nu en dan stukjes schrijf over mijn eigen leven en
recepten.
Ik kijk vol enthousiasme uit naar de komende jaren op De Wingerd!
Groetjes Elke
EVEN VOORSTELLEN STAGIAIRES …
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Hoi allemaal,
Mijn naam is Wassima Elkhassas.
Ik ben 17 jaar oud, Mijn hobby’s zijn: lezen, bakken en shoppen. Ik zit
momenteel in mijn 2e leerlaar onderwijsassistent.
Ik loop dit jaar stage in groep 4 bij juffrouw Amber.
Ik heb superveel zin in het komend schooljaar!
Beste ouders,
Mijn naam is Femke van Tilburg, ik ben 21 jaar en ik woon in
Roosendaal.
Ik ben een vrolijk, spontaan en leergierig persoon. In mijn vrije tijd ga
ik graag shoppen, een lekker hapje eten en sport ik graag.
Ik kijk er erg naar uit om te beginnen met mijn stage op De Wingerd in
groep 1/2E. Ik wil er samen met de leerkrachten en leerlingen een leuk
en leerzaam schooljaar van maken.
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