NIEUWSBRIEF ’T BLAADJE OKTOBER 2021
KALENDER:
Ma 4 oktober

Uitgifte ’t Blaadje

Di 5 oktober

Vrije dag i.v.m. studiedag alle scholen OBO

Wo 6 oktober

Opening Kinderboekenweek
Oudervereniging algemene ledenvergadering

Ma 11 oktober

Spreekuur jeugdprofessional 8.30 uur - 9.30 uur

Wo 13 oktober

Boekenmarkt

Do 14 oktober

Voorleeswedstrijd groepen 7 en 8

Vr 15 oktober

Voorleesspektakel groepen 1 t/m 6
Creamiddag groepen 5,6 en 8

Ma 18 oktober

Spreekuur jeugdprofessional 8.30 uur - 9.30 uur(verzet naar 11-10)

18 t/m 22 oktober

Zichtbaarheidsweek Verkeersveiligheid

Wo 20 oktober

Bosdag kleutergroepen

Do 21 oktober

Wingerd Doedag groepen 7

Vr 22 oktober

Creaochtend groepen 3 en 4

Ma 25 t/m 29 oktober

Herfstvakantie

Di 2 november

NIO-afname groepen 8
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KINDERPRAATJE IN ’T BLAADJE
De juf neuriet in de klas het liedje dat we stiekem oefenen voor
meneer Peter. Het is natuurlijk geheim voor hem!
Leerling: "Juf dat moet je natuurlijk niet doen hè. Zorg maar gauw
dat je een ander liedje in je hoofd krijgt!"

KINDERBOEKENWEEK ; WORDEN WAT JE WIL
Woensdag 6 t/m 15 oktober:
De Kinderboekenweek 2021 wordt ingeluid. Het thema van dit jaar
is: “Worden wat je wil”
Woensdag 13 oktober:
De traditionele boekenmarkt zal alleen met mooi weer
plaatsvinden op woensdag 13 oktober van 12:00 uur tot 12:45 uur.
De kinderen vanaf groep 4 mogen boeken verkopen.
•

De kinderen van de groepen 4 en 5 die boeken willen verkopen geven hun vooraf
geprijsde boeken én ook een deken om op te zitten, in plastic tas voorzien van naam
en groep, om 08:20 uur af in de onderbouwhal (bij de kleutergroepen).
• De kinderen van groep 6, 7 en 8 die boeken willen verkopen geven hun vooraf
geprijsde boeken én ook een deken om op te zitten, in plastic tas voorzien van naam
en groep, om 08:20 uur af in de aula.
De ouders van de oudervereniging staan daar klaar om de kinderen op te vangen. De
kinderen gaan vervolgens naar hun eigen groep.
• Om 12:00 uur kunnen de kinderen van de onderbouwgroepen boeken (ver)kopen of
naar huis gaan.
• De kinderen van de groepen 5 t/m 8 mogen pas om 12.15 uur boeken (ver)kopen of
naar huis.
Bij slecht weer is er geen boekenmarkt. Mocht het niet doorgaan dan wordt dit op dinsdag
12 oktober via Parro bekend gemaakt.
Donderdag 14 oktober:
De groepen 7 en 8 houden de ‘Wingerd voorleeswedstrijd’ op donderdagmiddag 14
oktober.
Vrijdag 15 oktober:
We sluiten de Kinderboekenweek af op vrijdag 15 oktober met voor de groepen 1 t/m 6
een voorleescircus door leerkrachten en leerlingen uit hogere groepen.

Kinderboekenweek muziek: De website 123zing heeft dit jaar weer een heel tof liedje
gemaakt bij de kinderboekenweek. Dit liedje leren we ook op De Wingerd. Er zit voor thuis
én in de klas een heel online lespakket bij dit muziekje. Scroll maar naar beneden en kies
één van de acht filmpjes uit om mee aan de slag te gaan. Woensdagochtend 6 oktober
zingen we deze hit ook op het plein. Veel plezier van de Meziekmeneer!
link: Kinderboekenweeklied 2021 - Ik Word Lekker Wat Ik Wil! (123zing.nl)
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OUDERVERENIGING ALG EMENE LEDENVERGADERING
Woensdag 6 oktober 18.30. Uitnodiging alle ouders.
Het schooljaar is weer begonnen en dat betekent een nieuw
Algemene
verenigingsjaar voor de oudervereniging. We hebben de eerste
Ledenvergadering
activiteit er alweer opzitten, namelijk het zomerfeest. We hopen dat
iedereen er net zo van heeft genoten als wij!
De start van het nieuwe schooljaar is voor ons ook het moment om terug te blikken op het
afgelopen jaar. Dit doen we tijdens de algemene ledenvergadering die op 6 oktober
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).
Om 19.30 uur starten we met de vergadering. De agenda en notulen van vorig jaar zullen
zo spoedig mogelijk op de website worden geplaatst.
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.
Wij hopen u tijdens deze avond te mogen verwelkomen!
Mocht u nog vragen hebben kunt u ons mailen via ovdewingerd@outlook.com
CREAOCHTEND EN -MIDDAG
Op vrijdagmiddag 15 oktober hebben de groepen 5 en 6 creamiddag.
Vooraf zullen de kinderen een keuze maken uit verschillende opdrachten
binnen het thema 'Worden wat je wil'. In de middag van 15 oktober zullen
de kinderen in de 4 verschillende lokalen van de groepen 5 en 6 aan de slag
gaan met de gekozen opdracht. Via de leerkrachten zal er nog een oproep
komen voor hulpouders deze middag.
Op vrijdagochtend 22 oktober is er voor de kinderen van de groepen 3 en 4
een creaochtend met als thema “Herfst”. De werkwijze is gelijk aan die van
de groepen 5 en 6.

VAST EN FLEXIBEL OVERBLIJVEN EN HET RUILEN VAN VASTE DAGEN
Het valt ons op dat in de eerste weken al enkele kinderen zijn
overgebleven die € 2,50 hadden meegekregen om op die dag van
het overblijven gebruik te maken. Bij de TSO werken we niet met
contant geld per dag. Er zijn twee manieren van overblijven: Via
'vast' overblijven (je ontvangt dan 4x per jaar een factuur) of door
gebruik te maken van strippenkaarten. Daarnaast is het mogelijk om
niet gebruikte 'vaste' dagen op een later moment in te halen. Wil je
weten hoe het precies werkt? Kijk dan op onze website:
https://www.wingerd-online.nl/site/opvang/tussenschoolse-opvang-overblijf
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SPREEKUUR JEUGDPROFESSIONAL
Maandag 11 oktober
Opvoeden is leuk, uitdagend en spannend. Het is goed om te weten
dat je er als ouder niet alleen voor staat! Heb je als ouder of verzorger
een kleine of grote vraag hebt over opvoeden of opgroeien? De jeugdprofessional kan
helpen.
Maandelijks houdt onze jeugdprofessional Kimberly de Veth inloopspreekuur op De
Wingerd in de zorgruimte (rechteringang nemen).
Dit is op een maandagochtend van 8.30-9.30u. De exacte data vindt u in onze
schoolkalender en in Parro.
Let op: Er is één wijziging: Het inloopspreekuur van 18-10 is verzet naar maandag 11-102021.
U bereikt ons ook via het algemene telefoonnummer van de Gemeente Roosendaal
140165. U wordt dan doorverbonden met een van mijn directe collega’s.
Mailen kan ook. Ons mailadres is; info@wegwijsroosendaal.nl
Mocht u direct met onze jeugdprofessional in contact willen komen dan kunt haar
mailadres aan onze IB’ers, Nicole van Kalmthout en Petra van Tilburg, van de school
vragen. Meer informatie over de jeugdprofessional vindt u op onze website www.wingerd.nl
IK VAL OP! Z ICHTBAARHEIDSWEEK VERKEERSVEILIGHEID
Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober
Velen van jullie komen te voet of met de fiets naar onze school. We
willen jullie daar heel erg voor bedanken! Samen zorgen we ervoor
dat er een veilige verkeersituatie is rondom De Wingerd.
De donkere dagen komen er weer aan. Het is dan wel enorm
belangrijk dat je in het donker goed te zien bent voor ander verkeer. Je moet dus goed
opvallen! Hoe zorg je ervoor dat iedereen je goed kan zien in het verkeer? Wat zijn de
regels over de fietsverlichting? En wat is goed opvallende kleding?
In de week van 18 t/m 22 oktober staat het onderwerp ‘zichtbaarheid’ centraal bij ons op
school en bespreken we hoe je goed zichtbaar bent in het donker.
Waar je goed op moet letten als je door het donker gaat fietsen:
•
Zorg voor goedwerkende en duidelijk zichtbare verlichting;
•
Houd de reflectoren op de fiets vrij;
•
Draag opvallende en/of reflecterende kleding en eventueel verlichte bandjes op
de armen, benen en jas;
Op de website van ‘Veilig Verkeer Nederland’ is ook veel informatie te vinden over hoe jij
goed zichtbaar kunt zijn in het verkeer: www.vvn.nl/fietsverlichting
BOSDAG KLEUTERGROEPEN
Op woensdag 20 oktober 2021 gaan de kleutergroepen naar
‘Pagnevaart’ te Hoeven.
Het vervoer is geregeld per auto. De taxi-ouders begeleiden de
kinderen tijdens de wandeling in het bos.
Aangezien het weer in de herfst nogal wisselvallig kan zijn, willen wij
u vragen uw kind een regenjas en kaplaarzen aan te doen (geen paraplu). Alleen als het
heel slecht weer is, wordt de bosdag uitgesteld. De kinderen krijgen in het bos iets te eten
en te drinken dus ze hoeven dit niet mee te nemen deze dag.
Uw kind wordt gewoon om 08.30 uur op school verwacht. De groepen vertrekken om 8.45
uur naar het bos. Zij zijn rond 11.45 uur terug op school.
We hopen op lekker droog weer en blije kleutergezichtjes.
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WINGERD DOEDAG GROEPEN 7
Donderdag 21 oktober. De groepen 7 gaan op deze dag naar De
Heen. Bij recreatiebedrijf Akkermans gaan de kinderen actief aan de
slag met allerlei samenwerkingsvormen en sportieve activiteiten.
Happy hockey, handboogschieten en zeskamp zijn enkele
activiteiten die op het programma staan.
We vertrekken om 8.30 uur en zijn rond 15.30 weer terug. De kinderen zorgen zelf voor een
lunchpakket en afhankelijk van het weer voor passende kleding. Het vervoer is geregeld
d.m.v. taxi-ouders
NIO-AFNAME GROEPEN 8
Op dinsdag 2 november wordt de NIO-toets afgenomen bij de
groepen 8. Wij vragen deze dag om stilte in de aula zodat de
leerlingen zich optimaal kunnen concentreren.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT BIJ DE T USSEN SCHOOLSE OPVANG (OVERBLIJVEN)
Het nieuwe schooljaar is alweer enkele weken onderweg en wij
hebben al enkele nieuwe vrijwilligers voor de TSO mogen
verwelkomen. Daar zijn we erg blij mee en dit is ook hard nodig,
aangezien op sommige dagen al meer dan 180 kinderen
overblijven.
Om de overblijfmomenten goed te kunnen organiseren zoeken we
hier nog steeds extra mensen voor.
Ben jij die enthousiaste vrijwilliger die het leuk vindt om tussen de middag gezellig met de
kinderen een boterhammetje te eten en de rest van de middagpauze te begeleiden?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Naast dat het erg leuk is, mogen je eigen kinderen op die dag gratis overblijven en
ontvang je bovendien een vrijwilligersvergoeding van € 10,-- per dag op basis van 2 uur.
Zie jij dit zitten of heb je aanvullende vragen? Stuur dan even een mailtje naar
tso@wingerd.nl
UPDATE BLAUWE SPEELTUIN
De lege flessen actie die we hebben opgestart voor de vakantie, is
erg succesvol geweest!
Er is door de leerlingen van De Wingerd maar liefst € 107,80
opgehaald.
De gemeente heeft inmiddels toegezegd dat het ontbrekende
bedrag van de crowdfundingsactie wordt aangevuld tot het
benodigde bedrag voor het aanschaffen van de talud-glijbaan voor de Blauwe
Speeltuin!
Momenteel zijn er al doeltjes en een schommel aanwezig en vanaf 11 oktober (onder
voorbehoud) staat de montage gepland van het speeltoestel.
Bij normaal verloop zullen op vrijdag de werkzaamheden afgerond zijn.
De leverancier geeft wel aan dat de fabrikant van de glijbanen in Duitsland
leveringsproblemen heeft. De glijbaan voor het speelkasteel wordt in deze week wel
geleverd, de glijbaan voor de talud-glijbaan zal er waarschijnlijk nog niet bij zitten.
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EVEN VOORSTELLEN ….
Mijn naam is Niek Nagtzaam, ik ben een jongen van 21 jaar oud en ik
ben geboren en getogen in Breda. Als ik mijzelf zou moeten
omschrijven in vijf woorden, zullen het de woorden: sociaal,
behulpzaam, zorgzaam, creatief en betrouwbaar zijn.
Ik ben een eerstejaars Deeltijd PABO student aan de Hogeschool
Avans. Voor deze opleiding heb ik de MBO-opleiding
Onderwijsassistent niveau 4 gevolgd en afgerond in schooljaar 20182019. Ik heb de opleiding Pabo gekozen, omdat ik om kinderen geef en hun wil helpen
groeien en in/bij hun ontwikkeling. De kinderen zijn immers de toekomst van nu! Natuurlijk
heb ik ook hobby’s! Ik ben graag samen met mijn vrienden om gezellig wat te
ondernemen en daarnaast ga ik graag naar het buitenland.
Ik kijk er erg naar uit om de kinderen van groep 4b te komen begeleiden en te stimuleren
op school en ik hoop op een ontzettend leuk schooljaar met veel leerplezier!
Met vriendelijke groet,
Niek Nagtzaam
Mijn naam is Daan van Oers. Ik ben 23 jaar en kom uit Roosendaal.
Op dit moment zit ik in het derde leerjaar van de PABO. Naast
voetballen en de gezelligheid opzoeken is muziek maken mijn
grootste hobby. Ik drum zo’n dertien jaar en speel basgitaar in de
Roosendaalse band Fools Dedication.
Hoe leuk is het om je hobby te combineren met je baan? Heel leuk
natuurlijk! Daarom volg ik het komende half jaar de minor ‘Muziek’.
Dat is eigenlijk een specialisatie in het geven van muzieklessen. Muziekles geven moet ik
ook in de praktijk gaan ervaren en oefenen. Daarom ben ik iedere dinsdag op De
Wingerd te vinden waar ik stageloop bij muziekmeneer Ronald. Ik zie een plezierige
stageperiode tegemoet, waarin ik hoop veel inspiratie en mooie ideeën op te doen,
zodat ik natuurlijk leuke muzieklessen kan gaan geven. Ik heb er ontzettend veel zin in!
Daan van Oers
Mijn naam is Lysanne Frantzen en ben 16 jaar.
Ik doe de opleiding tot onderwijsassistente aan het Curio College in
Roosendaal. In mijn vooropleiding ben ik erachter gekomen dat ik
werken met kinderen heel erg leuk vind. Zelf heb ik ook mijn
basisschooltijd op De Wingerd gezeten en ik vond het toen heel leuk.
Ik kom het hele jaar op woensdag stagelopen in groep 1-2B bij juf
Marjolein Lips. Ik kijk er erg naar uit uw kind beter te leren kennen en
De Wingerd van een andere kant te bekijken.
Groetjes, Lysanne Frantzen.
Hallo mijn naam is Marcel.
Ik ben begonnen aan het 2e jaar van de deeltijdopleiding aan de
PABO bij Avans. Voor deze opleiding mag ik dit jaar stagelopen op
De Wingerd. Het eerste halve jaar doe ik dit in groep 1-2. De
eerste paar weken heb ik hier al veel geleerd en ik hoop nog veel
meer te leren. In het dagelijkse leven werk ik in het bedrijfsleven en ik
ben mijzelf dus aan het omscholen tot leerkracht. Dit doe ik omdat ik
lesgeven heel leuk vind en omdat ik echt heel graag iets wil
bijdragen aan een mooi en gelukkig leven voor de kinderen. Ik heb een passie voor
natuur. Voordat ik aan de opleiding begon deed ik iedere week vrijwilligerswerk bij een
revalidatiecentrum voor wilde inheemse dieren (VRC Zundert). Helaas heb ik daar nu
geen tijd voor maar dit wil ik na de opleiding heel graag weer oppakken. Verder houd ik
van reizen en van sporten (vooral klimmen).
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AFSCHEIDSWOORDJE MENEER PETER
Wat een super, grandioos afscheid!
Ik wil iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt.
Allereerst mijn collega’s, zij hebben er alles voor over gehad
om dit afscheid tot een groot succes te maken. Bedankt voor
het prachtige cadeau dat een mooi plaatsje in onze tuin gaat
krijgen.
Daarnaast alle kinderen voor het instuderen van de
voordrachtjes en hun enthousiasme. Wat superknap is, is dat
ze hierover niets gezegd hebben tegen mij.
Ook de collega’s van de TSO, BSO, Peutergroep, oudcollega’s, familie, vrienden, schoonmaaksters, ouders, bestuur
OBO en mijn gezin en nog vele anderen, jullie allemaal
bedankt voor de cadeautjes, lieve woorden, tekeningen,
speeches, voordrachtjes en de vele verrassingen.
Het was voor mij allemaal een complete zeer aangename verrassing.
Tot slot wil ik de ouders/verzorgers van de kinderen van De Wingerd bedanken voor het
vertrouwen dat ze in mij hebben gehad tijdens al mijn jaren op De Wingerd.
Het gaat jullie allen goed. We zullen elkaar vast nog een keer tegenkomen.
Dankbaar, trots, het is goed zo!
Groetjes Peter
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