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EVEN VOORSTELLEN …
Beste kinderen en ouders,
Mijn naam is Resi Blommendaal. Dit schooljaar start ik op De Wingerd
als gymdocent op maandag en woensdag.
Ik ben 31 jaar, getrouwd met Maurice en kom uit Etten-Leur.
Naast het geven van gymlessen ben ik regelmatig in de gymzalen
van Etten-Leur te vinden waar ik turnlessen geef aan jongens en
meisjes van 6 tot en met 18 jaar. Ook tennis ik graag en ben ik vaak
te vinden op mijn SUP-board op het water.
Ik heb er erg veel zin in om vanaf dit schooljaar op de Wingerd les te
geven!
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 bij, 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!
Vooral op de maandagen hebben we iemand nodig.
Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met juf Judith.
Het e-mailadres van juf Judith is: j.v.osta@wingerd.nl
PRIVACY-VOORKEUREN DOORGEVEN IN PARRO
In ’t blaadje van augustus vroegen wij u om alstublieft de privacyvoorkeuren door te geven in de Parro-app.
Wij weten dan of u toestemming geeft voor het maken en plaatsen
van foto’s van uw kind.
Wij begrijpen dat dit misschien nog wat ingewikkeld is. 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 aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het
kind.
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SPORTDAG 11 SEPTEMBER: (RESERVEDATUM 18 SEPTEMBER)
• 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 en het
wordt dan op de website vermeld.

Waar?
Sportvelden van DVO, Sportstraat 17, 4708 AP Roosendaal.
Kiss and ride strook:
Op de grote parkeerplaats bij DVO / RKVV Roosendaal is de
Kiss and ride strook. Op de aangegeven tijd van aanvang
worden de kinderen afgegeven bij de poort van DVO.
Bent u met de auto, dan zet u uw kind af en rijdt door, zoals u
ook bij school gewend bent. Bij de poort staat een leerkracht.
Achter de poort worden de kinderen gelijk door hun juf of
meneer opgevangen. Kinderen die met de fiets komen, gaan
ook langs deze poort en nemen hun fiets mee om in de
fietsenstalling te plaatsen.
•

Parkeer niet op stoepen, inritten of op
de weg!
Vluchtroutes vrijhouden! Probeer zoveel mogelijk te carpoolen!
Ophalen gaat via dezelfde parkeerplaats!
• Tijden:
Aanvang:
groep 1-2: 8.25 uur
groep 3-4: 8.35 uur
groep 5-6: 8.40 uur
groep 7-8: 8.45 uur
Einde:
groep 1-2: 12.00 uur
groep 3-4: 12.05 uur
groep 5-6: 14.30 uur
groep 7-8: 14.35 uur
•

•
•

Eten en drinken:
De kinderen krijgen in ochtend een pakje drinken en een zakje chips. Voor de
tweede pauze moeten de kinderen zelf een pauzehap en wat drinken meenemen.
De groepen 5 t/m 8 moeten 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.
BSO:
De kinderen van de BSO worden door de werkgroep of BSO terug naar school
gebracht.

Houd alstublieft allemaal rekening met elkaar en met de Coronamaatregelingen. Samen
maken we er een leuke dag van, zodat alle kinderen lekker samen kunnen spelen en
sporten!
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KINDERBOEKENWEEK. THEMA: EN TOEN…?
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd.
Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van
vroeger tastbaar wordt.
Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of
kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine
nodig om andere tijden te ontdekken.
Verken alle werelden van toen door het lezen van boeken!
Woensdag 30 september:
De Kinderboekenweek 2020 wordt ingeluid. Het thema van dit jaar is: “En toen?”
Het thema richt zich op 'ontdekken van werelden van vroeger'. Het staat in het teken van
geschiedenis.
Woensdag 7 oktober:
De traditionele boekenmarkt zal alleen met mooi weer "
& plaatsvinden op woensdag 7
%
$
#
oktober van 12:00 uur tot 12:45 uur. De kinderen vanaf groep 3 mogen weer boeken
verkopen.
De kinderen van groep 3, 4 en 5 die boeken willen verkopen mogen hun van tevoren
geprijsde boeken én een deken om op te zitten, in plastic tas voorzien van naam en
groep, om 08:20 uur afgeven in de onderbouwhal (bij de kleutergroepen), de kinderen
van groep 6, 7 en 8 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 alle groepen boeken kopen. De kinderen van de groepen 1
t/m 4 mogen ook naar huis. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 mogen pas om 12.15 uur
naar huis.
Om iedereen evenveel gelegenheid te bieden om boekjes te kopen zullen alle poorten
pas om 12 uur geopend worden!!!
Bij slecht weer is er geen boekenmarkt.
Om de organisatie soepel te laten verlopen, verkopen de kinderen hun boeken op het
plein en op de grasstrook achter de school op 1,5 meter van elkaar. Wij verzoeken u om
de aangegeven looproute in acht te nemen om de doorstroom goed te laten verlopen.
Tijdens de boekenmarkt zal er ook een boekenkraampje staan van 't Boekenboskinderboeken, www.tboekenbos.nl
Vrijdag 9 oktober:
We sluiten de Kinderboekenweek af op vrijdag 9 oktober met, voor de groepen 1 t/m 6
een voorleescircus door leerkrachten en leerlingen uit hogere groepen e de groepen 7
en 8 houden ‘de Wingerd voorleeswedstrijd’.
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GROEN SCHOOLPLEIN: LAATSTE NIEUWS
De nieuwe fietsenstalling
De nieuwe fietsenstalling naast de gymzaal is al in gebruik genomen. Maar zoals u heeft
kunnen zien is deze nog niet helemaal klaar. Dat komt omdat er tegels nodig zijn, die nu
nog op het schoolplein liggen.
In september gaat de werkgroep hard aan het werk op het plein, waardoor ook de
fietsenstalling verder bestraat kan worden.
De fietsbeugels, die nu nog los langs de muur staan, krijgen dan een vaste plek langs de
haag. Aan de muurzijde kunnen fietsen gestald worden die niet in een fietsbeugel passen.
Bij de ingang komt hekje met een afsluitbare poort. Tot slot planten we in de herfst struiken,
een haag en een boom. Op onderstaande tekening kunt u zien hoe dit eruit komt te zien.

Gezocht: creatieve hulpouders

In de zomervakantie is van de fietsenstalling bij de
achteringang een buitenlokaal gemaakt. De
randen van de voormalige zandbak doen daar nu
dienst als zitbanken en er is een lessenaar gemaakt.
Binnenkort komt er een schoolbord aan de muur en
in het najaar planten we een haag om het lokaal
af te schermen van de straat.

Er mist alleen nog wat kleur in het buitenlokaal! We
willen daarom de betonnen zitranden opfleuren met een vrolijke schildering. We zoeken
hiervoor handige ouders met creatieve ideeën die (samen met de leerlingen) de
zitbanken willen beschilderen. Heeft u zin om hierbij te helpen? Neem dan contact op
met juf Lianne (l.v.d.wegen@wingerd.nl). Dan kunnen we er een prachtig en uniek
buitenlokaal van maken!
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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DENK AAN DOORGEVEN VASTE OVERBLIJF OF AANSCHAF STRIPPENKAART
De eerste week van de TSO zit erop. Een week waarop veel
vrijwilligers naar hebben uitgekeken aangezien zij ook sinds 16 maart
niet meer aanwezig zijn geweest. Het is voor ons allen weer even
wennen.
We merken dat het ook voor ouders nog wennen is.
Hoe werkt het overblijven? Waar moet ik me aanmelden? Kortom;
logische vragen en ik hoop middels deze informatie een deel van
de vragen te beantwoorden.
Binnen de school kennen we twee vormen van overblijven, namelijk het "vast" overblijven
en "flexibel" overblijven.
• Vaste overblijvers kunnen zich opgeven 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 dagen waarop een kind
tijdig (voor 08:30 uur) wordt afgemeld kunnen op een later tijdstip op een andere
dag worden ingehaald. Incidenteel afnemen van extra dagen kan. maar dit alleen
middels het aanschaffen van een strippenkaart.
• 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 vooraf te koop via
de administratie van de school. Je ontvangt dan ook geen factuur.
• Hoe kom je aan een strippenkaart voor extra- of flexibel overblijven? Deze
strippenkaarten zijn te krijgen in 4, 8 of 12 strippen (respectievelijk €10 / €20 / €30).
Omdat deze nu niet op school aangeschaft kunnen worden i.v.m.
coronamaatregelen gaat dit nu tijdelijk anders.
• Strippenkaarten kun je aanschaffen door een envelop met het gepaste bedrag
erin met naam en klas mee te geven aan de leerkracht van de klas. Via de
leerkracht komt deze bij de administratie terecht. Via de leerkracht wordt dan de
strippenkaart weer meegeven aan het kind.
We merken dat veel kinderen niet voor vast zijn opgegeven voor de TSO of nog geen
strippenkaart hebben. Wij willen dan ook alle ouders dringend verzoeken z.s.m. contact
op te nemen met de administratie van de school om uw kind voor vast op te geven voor
het overblijven of om een strippenkaart aan te schaffen middels de envelop met geld
mee te geven.
"Ik heb aan de leerkracht doorgegeven op welke 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.
"Kan ik per keer betalen voor de TSO door €2,50 mee te geven?".
Nee dit kan niet meer sinds de herfstvakantie van 2019. De enige manieren om gebruik te
maken van de TSO is door de manieren die hierboven staan beschreven.
Heeft u verder nog vragen dan kunt u uiteraard even contact opnemen met MarieJosé (administratie) van de school. 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.
Christian Mous, coördinator TSO.
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR HET OVERBLIJVEN.
Een aantal van onze vrijwilligers behoren met hun leeftijd
en gezondheid tot de risicogroep en kunnen nog niet
starten bij het overblijven. Daarom zijn wij nog op zoek naar
enthousiaste mensen die ons willen ondersteunen bij het
overblijven. Dit kan op een vaste dag of dagen maar dit
kan ook op invalbasis. Dit wordt in onderling overleg
besproken. Ben jij iemand die graag een steentje
bijdraagt, enthousiast is, het leuk vindt om met kinderen te
werken, iets extra's voor de school wil betekenen en als medewerker TSO bij ons aan de
slag wil gaan dan horen wij dit graag. Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover en
uiteraard mogen je eigen kinderen gratis overblijven op de dagen waarop je wordt
ingezet.
Voor meer informatie kun je terecht bij Christian Mous, coördinator TSO. Hij is op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag te bereiken tussen 11:45 uur en 13:30 uur. Reageren per
mail kan ook via tso@wingerd.nl.
STUDIEDAG VRIJDAG 2 OKTOBER
Op vrijdag 2 oktober is er een studiedag voor het
leerkrachtenteam.
Alle kinderen zijn deze dag vrij.

RECTIFICATIE DATA OUDER-KINDGESPREKKEN EN KINDRAPPORT
We vonden het jammer dat we niet alle ouders tegelijk
hebben kunnen ontvangen tijdens de informatieavonden.
Gelukkig kunnen wij jullie wel uitnodigen voor de ouderkindgesprekken.
Helaas is er een foutje in de schoolkalender geslopen.
Hierin staat vermeld dat de ouder-kindgesprekken
plaatsvinden van 23-27 november.
Gelukkig zijn wij hier door alerte ouders op gewezen.
De ouder-kindgesprekken vinden voor alle groepen plaats
van 26 t/m 30 oktober. Op 16 oktober krijgen de kinderen het kindrapport mee en de
uitslagen van de uitgestelde Cito.
Het kindrapport zal tijdens het ouder-kindgesprek besproken worden. Aansluitend wordt
het Cito leerlingenrapport met of zonder uw kind doorgenomen. Wilt u dit goed in uw
kalender zetten?
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SPELUUR OP MAANDAGMIDDAG
Wil je na school op maandagen van 15:30-16:30 samen met je
vrienden leuke spellen spelen?

speluur!

Schrijf je dan in voor
Samen met sportcoach Resi ga
je in de gymzaal verschillende sport en spel activiteiten doen. Denk
hierbij aan trefbal, verstop spellen, freerunnen, en nog veel meer.
Ieder blok bestaat uit 5 lessen. Zowel de onderbouw als bovenbouw
kunnen in totaal 3 blokken volgen. Inschrijven kan per blok maar
natuurlijk ook voor alle blokken in een keer.
De leerkracht of medewerker van de TSO brengt je naar de gymzaal. Ouders kunnen de
kinderen ophalen in de gymzaal.
Inschrijven via de mail: Mj.brant@wingerd.nl
Voor het eerste blok konden de kinderen
al opgegeven worden. Zie flyer die vorige
week met de kinderen is meegegeven.
Voor blok 2 en 3 kan je inschrijven tot 14
september.
Hopelijk zie ik je in de gymzaal.
Een sportieve groet,
Juf Resi

ENQUÊTE
Vorig schooljaar hebben we in verband met Corona een
continurooster moeten draaien.
We hebben wisselende berichten gehoord over hoe ouders en
kinderen dit ervaren hebben.
Om een goed beeld te krijgen hoe iedereen het continurooster
ervaren heeft, komt er binnenkort een enquête uw kant op.

8

VERKOUDHEIDSKLACHTEN. MAG MIJN KIND NAAR SCHOOL?
Je kind mag gewoon naar school als het gaat om bekende
klachten, zoals hooikoorts of astma. Het is niet nodig om je kind te
laten testen.
Als de klachten bij je kind veranderen of er nieuwe klachten bij
komen, laat je kind dan testen. Als de test negatief is, kan je kind
weer naar school.
•

Kinderen van 4 tot en met 6 jaar (groep 1 en 2) met neusverkoudheid en/of
loopneus zonder koorts mogen gewoon naar school.
Uitzonderingen hierop zijn:
v Als je kind in het bron- en contactonderzoek zit van iemand die positief is getest
op het coronavirus.
v Als je kind een gezinslid heeft met koorts of benauwdheid.

•

Voor kinderen in groep 3 en hoger gelden de normale regels voor thuisblijven:
v Bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19. Dat zijn:
verkoudheidsklachten, hoesten, koorts (boven 38 graden Celsius),
benauwdheid, en/of verlies van reuk of smaak.
v Als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van
benauwdheid heeft. En als er nog geen negatieve testuitslag is.
v Het RIVM heeft een handreiking bij neusverkouden kinderen opgesteld. De
handreiking wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en
inzichten.
WERELDDIERENDAG

Zondag 4 oktober is het weer Werelddierendag. Op deze
dag herdenkt men van oudsher vanuit de Katholieke Kerk
het overlijden van Sint Franciscus, de heilige Franciscus van
Assisi (4 oktober 1226).
Hij bekommerde zich om het lot van zwervers, armlastigen,
planten en dieren. Volgens de legende kon hij met dieren
praten. Zijn sterfdag werd tijdens een internationaal
congres van verenigingen voor de bescherming van dieren in 1929 in Wenen uitgeroepen
tot Werelddierendag. De eerste Dierendag was op 4 oktober 1930.
Het dierenfeest vieren? Hoe kan je dat doen?
1. Vier Werelddierendag door … een dierenvriend te adopteren. Als je nog geen hond
of kat hebt, waarom overweeg je dan niet een huisdier te adopteren? Je kinderen
zullen er vast heel blij mee zijn. Maar let op, voor je deze beslissing neemt, moet je er
eerst goed over nadenken. Als je je aan het avontuur wilt wagen, ga dan eerst een
kijkje nemen in een dierenasiel: daar wachten een heleboel dieren op een nieuw thuis.
2. Vier Werelddierendag door … tijd aan je dier te besteden. Omdat Werelddierendag
ook de dag van de huisdieren is, waarom breng je die dag dan niet door met je
huisdier? Neem je hond mee naar het park, speel met je kat, laat je konijn of hamster
uit zijn kooi en laat het vrij rondlopen … Geef je dier een cadeautje of een snoepje!
3. Vier Werelddierendag door … een schenking te doen. Als je het wilt opnemen voor de
dieren, doe dan een schenking aan een dierenvereniging. Zoek een vereniging
waarvan jij de activiteiten goedkeurt of die ijvert voor bescherming van dierenrechten.
Organisaties voor dierenbescherming zijn immers altijd op zoek naar gulle gevers.
En jij, hoe vier jij Werelddierendag?
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