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KINDERPRAATJE IN ’T BLAADJE
In groep 5 vraagt de juf: "Wat zouden ze
maken in deze fabriek?"
Leerling steekt heel fanatiek een vinger
op…. “Ik weet het juf: … wolken!”
De vader van een leerling uit groep 3 was op bezoek op school om
te vertellen over zijn beroep als advocaat aan leerlingen van de
groepen 5 en 6. De leerling vertelt dit trots en enthousiast in groep 3.
“Mijn vader is advocaat en komt iets op school vertellen.” Waarop
een andere leerling reageert: “Is jouw papa advocado?”

ZWERFBOEKENKAST
Heeft u hem al zien staan? Onze prachtige zwerfboekenkast onder
de overkapping bij de hoofdpoort. Tijdens de opening van de
Kinderboekenweek is deze mooie kast in gebruik genomen.
Kinderen mogen boeken ruilen en meenemen. Zo kunnen ze
allemaal lekker thuis lezen en er later weer andere kinderen van
laten genieten. De kast is alleen bedoeld voor kinderboeken. We
merken dat er al veel gebruik wordt gemaakt van de kast. Dat is
fijn!
We hopen dat veel kinderen op deze manier hun leesplezier kunnen vergroten.
In de kast staan twee mandjes: één met stickers en één voor het afval van de stickers.
Kinderen die een boek in de kast zetten waar nog geen sticker op zit, kunnen dit dus zelf
bij de kast doen. Let even goed op: het zijn twee stickers. Eén voor op de voorkant en
één voor de binnenkant van het boek. Kinderen mogen dus ook boeken van zichzelf,
die ze niet meer lezen, in de kast zetten.
Het leuke van een sticker is, dat je via internet een code voor het boek aan kunt vragen,
zodat je kunt zien waar het boek heen zwerft als het niet terug zou komen in onze
zwerfboekenkast. Bovendien zijn de kinder-zwerfboeken duidelijk te herkennen door hun
stickers.
PEUTERS GINGEN MEE NAAR HET BOS
Op woensdag 20 oktober was het niet alleen bosdag voor de
kleuters, maar ook voor de peuters en hun papa’s en mama’s!
We hebben genoten van een gezellige boswandeling en wat
hebben we veel gezien….
Heel veel bladeren🍁, eikels 🌰 paddenstoelen🍄 grote takken, kleine
takken en zelfs kabouters hoog in de bomen!
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SINTERKLAASVIERING
Zaterdag 13 november komt Sinterklaas weer aan in ons land. Een tijd van schoen zetten,
liedjes zingen en gezelligheid breekt weer aan.
Op donderdag 18 november mogen alle kinderen hun schoen
zetten.
Op dinsdag 23 november vieren we onze pietenmiddag op school.
De pieten komen langs met strooigoed en samen gaan we het
gezellig maken.
Bezoek Sinterklaas en Pieten op 3 december
Op vrijdag 3 december leggen we de rode loper uit voor Sinterklaas
en zijn pieten. We ontvangen ze op ons schoolplein.
Ouders zijn uiteraard welkom op het plein. Wij vragen u om achter
de leerlingen en afzetlinten te blijven, ook met kinderwagens. Houd
a.u.b. gepaste afstand van elkaar.
Bij slecht weer ontvangen wij Sinterklaas in de aula. Daar kunnen
dan helaas geen ouders bij aanwezig zijn. De leerlingen hoeven die
dag geen pauzehap en drinken mee naar school te nemen.
Sinterklaas en zijn Pieten ontvangen vervolgens alle klassen.
Leerlingen van groepen 1 t/m 4 krijgen een cadeautje van Sinterklaas.
Leerlingen van groepen 5 t/m 8 maken een surprise. Zij krijgen hierover meer informatie
van hun leerkracht.
Foto’s maken
Maakt u foto’s op het plein? Houd dan rekening met de privacywet. Neem en publiceer
alleen foto’s van kinderen waarvan u weet dat ouders dit goed vinden.
Allergie?

Is uw zoon en/of dochter allergisch is voor kruidnoten en/of
chocolade? Geef dit dan door aan de leerkracht.
U kunt bijvoorbeeld een trommeltje aan de leerkracht geven met
ander snoepgoed, bijvoorbeeld glutenvrije kruidnoten. Op deze
manier kunnen alle kinderen het Sinterklaasfeest helemaal
meevieren.

MAANDAG 6 DECEMBER STUDIEDAG
Op maandag 6 december is er een studiedag voor het team van
De Wingerd.
Alle kinderen zijn deze dag vrij! Ze kunnen dan lekker spelen met
het speelgoed dat ze van Sinterklaas gekregen hebben.
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AAN DE SLAG MET EU-SCHOOLFRUIT
Met EU-Schoolfruit ontvangt De Wingerd drie dagen per week 20
weken lang gratis groente en fruit. Het is belangrijk om kinderen
verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo maken
kinderen kennis met veel verschillende smaken en structuren. Soms
zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na tien tot
vijftien keer proberen! Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen.
Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen verschillende soorten fruit
en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze in de klas lekker
mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten.
Van 15 november t/m 22 april krijgen de kinderen vanaf groep 4 op onze school elke
woensdag, donderdag en vrijdag gratis groente en fruit aangeboden. Op deze dagen
hoeft u voor hen dus geen pauzehap mee te geven.
Dit jaar is ervoor gekozen om de kinderen in groep 1-2-3 niet deel te laten nemen.
Graag lichten wij deze keuze toe:
De kinderen van deze groepen kunnen nog niet zelf hun fruit schillen of snijden en zijn
dus afhankelijk van een volwassene.
Gelukkig waren er vorig jaar enkele groepen die ouders hadden die dit fruit wilden
schillen. Er waren echter ook groepen die hierbij geen hulp van ouders hadden. Dit
betekende dat de leerkrachten van de betreffende groepen dit onder schooltijd
moesten doen. Dit ging ten koste van de onderwijstijd en dat vond het team onwenselijk.
Gelukkig zijn zeer veel ouders al bewust bezig met gezonde voeding en geven bijna
iedere dag een gezonde pauzehap mee met hun kind.
Wat kunt u doen?
Wij kunnen uw hulp goed gebruiken om groente en fruit als tienuurtje de standaard te
maken:
* Geef ook fruit en groente mee op de dagen dat er geen groente en fruit van EUSchoolfruit wordt uitgedeeld. In de onderbouwgroepen geven alle leerkrachten aan dat
op dit moment praktisch alle kinderen iedere dag fruit meenemen naar school. Het zou
natuurlijk fantastisch zijn als deze trend doorgaat tot groep 8.
* Gaat uw kind trakteren? Denk eens aan een gezonde traktatie.
KINDRAPPORT EN OUDER-EN-KINDGESPREKKEN
Alle kinderen zijn bezig met het invullen van het kindrapport. Zij
zullen dit rapport in de mooie verzamelmap op 19 november mee
naar huis nemen. Het kindrapport biedt de kinderen de
mogelijkheid om op te schrijven wat ze zelf vinden, zonder
waardeoordeel. De kinderen leren nadenken over zichzelf, waar ze
goed in zijn, wat ze willen leren en wat ze nog moeilijk vinden.
Ook de uitgangspunten van onze daltonkernwaarden zijn verankerd in het rapport,
kinderen reflecteren op hun eigen ontwikkeling.
De kinderen vullen het kindrapport twee keer per jaar in. Eén keer in november en één
keer in juli.
Het vorderingsgesprek in de week van 22 november is een Kind-Oudergesprek. (De
gesprekken (voorlopig advies-gesprekken) voor de groepen 8 vinden in de week van 13
december plaats.) De kinderen presenteren in een gesprek met de leerkracht en hun
ouders hun zelf ingevulde kindrapport. Neem het dit dus mee tijdens het gesprek.
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Inschrijven voor de kind- oudergesprekken gaat via Parro. De leerkracht van uw zoon of
dochter zal u hiervan op de hoogte brengen.
We hopen dat het kindrapport echt een document van het
kind is en dat zij hier aan het einde van de ‘basisschoolcarrière’ apetrots op zijn. Een rapport waarin kinderen zich
kunnen herkennen en met veel plezier in zullen terugbladeren
om te kunnen zien welke ontwikkelingen ze hebben
doorgemaakt.

MAD-SCIENCE SHOW
Op 22 november zullen de leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan genieten van de Mad
Science show op De Wingerd. Mad Science brengt wetenschap
en techniek in het klaslokaal tot leven. We krijgen bezoek van een
‘gekke’ professor, die allemaal spectaculaire proefjes doet en
uitleg geeft hoe de proefjes werken. Uit ervaring weten we dat het
een spectaculaire show zal worden.
Naschoolse cursus
Mad Science verzorgt ook een wetenschap & techniek naschoolse
cursus op De Wingerd, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van
experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal. De
lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en
stimuleren een onderzoekende leerhouding.
De cursusdagen zijn op maandag:
20-12-2021, 10-01-2022, 17-01-2022,
24-01-2022, 31-01-2022, 07-02-2022
Starttijd: 15.45 (lessen duren 60 minuten) Inschrijven kan via
inschrijven.mad-science.nl
Op 22 november krijgen de kinderen hier meer informatie over
mee naar huis.
GYMLESSEN KLEUTERGROEPEN IN DE GROTE GYMZAAL
De kleuters gaan gymmen in de grote gymzaal. Zij vinden dit
spannend maar ook vooral erg leuk. Wij gymmen vanaf nu om de
week op een vrijdag in de grote gymzaal.
Wij verzoeken alle ouders om de gymspullen mee te geven naar
school. Deze gymspullen kunnen op school blijven.
Nog even een geheugensteuntje voor nieuwe ouders. De gymspullen bestaan uit:
• Korte broek;
• T-shirt;
• Gymschoenen (liefst met klittenband en witte zolen).
Deze spullen graag in een handig gymtasje doen en alles voorzien van naam.
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TUINTEAM, SLUIT U ZICH AAN?

Wie komt de kinderen helpen om het schoolplein mooi te houden?

Zoals u ziet op de foto’s werken de kinderen allemaal heel goed mee om alles netjes te
houden. Twee weken lang heeft een groep de tuinbeurt. Ze ontvangen de gouden hark
tijdens de weekopening en weten dan dat ze op het plein mogen helpen. De kinderen
vinden dit allemaal erg leuk om te doen.
Een uurtje, tijdens deze twee weken, komen er twee vrijwilligers deze kinderen
begeleiden om bijvoorbeeld het onkruid te verwijderen, de houtsnippers aan te
harken, ze vegen het zand terug in de zandbak, verzamelen papiertjes uit de struiken en
zorgen ook dat rond de school alles er netjes uitziet.
We zijn op zoek naar ouders die ongeveer één keer in de zes weken tijd hebben om een
uurtje met een groepje leerlingen op het plein bezig te zijn.
Vindt u het leuk om iets voor de school en de kinderen te betekenen? Meld u zich dan
aan bij ons tuinteam via juf Lianne: l.v.d.wegen@wingerd.nl
Daarnaast zijn we op zoek naar hulp bij het grotere onderhoud. Vindt u het leuk om 3 à
4 keer per jaar op zaterdagochtend het tuinteam te komen versterken dan zouden we
daar ook erg blij mee zijn. Twee tuinteamleden hebben kinderen in groep 8 dus die zullen
aan het eind van het jaar het tuinteam verlaten.
WIJZIGINGEN VERGOEDING DYSLEXIEONDERZOEK
Vergoede dyslexiezorg
Met ingang van 1 januari 2022 zal er wat gaan veranderen in de
vergoedingsregeling dyslexie voor kinderen tot en met 12 jaar. Dat
komt omdat op die datum het Protocol Dyslexie Diagnostiek en
Behandeling 3.0 wordt ingevoerd. Dit nieuwe protocol heeft
gevolgen voor welke kinderen in aanmerking komen voor de
vergoede dyslexiezorg.
Een leerling komt alleen in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg wanneer de school
in een leerlingdossier onderbouwt dat er bij een leerling sprake is van een ernstige en
hardnekkige achterstand bij het lezen.
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Het nieuwe protocol hanteert hierbij strengere criteria: er moet in ieder geval sprake zijn
van ernstige woordleesproblemen. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een (ernstig)
spellingprobleem, maar als criterium voor doorverwijzing speelt de ernst van het
spellingprobleem geen rol meer.
Eerder mochten de leesproblemen wat minder ernstig zijn (D- of IV-scores op de 3
meetmomenten bij toetsen op school) als er daarnaast maar wel sprake was van zeer
ernstige spellingproblemen (E- of V-(min)-scores). Volgens de criteria in het nieuwe
protocol is een ernstig leesprobleem de enige, noodzakelijke voorwaarde voor
doorverwijzing.
Criterium ernst bij aanmelding:
Tot januari 2022

Vanaf januari 2022

Woordlezen: V-(min)-score of E-score
(laagste 10%)
OF
Woordlezen: V-score of lage D-score
(laagste 20%) én
Spelling: V-(min)-score of E-score
(laagste 10%)

Woordlezen: V-(min)-score of E-score
(laagste 10%)

Dyslexie wordt volgens het protocol een ontwikkelingsstoornis genoemd. In de
doorverwijzing is de aanwezigheid van een andere ontwikkelingsstoornis (bijvoorbeeld
ADHD in combinatie met dyslexie) volgens de nieuwe vergoedingsregeling geen reden
meer om niet voor vergoede dyslexiezorg in aanmerking te komen. De zorgverlener
onderzoekt hoe complex de combinatie van de twee stoornissen is. Op basis daarvan
wordt bepaald of de dyslexiebehandeling bij een kind ook goed uitvoerbaar zal zijn en er dus een behandelindicatie Ernstige Dyslexie kan worden afgegeven - of dat het
kind beter geholpen kan worden via een andere zorgroute.
VERKEER; DE SCHOOLOMGEVING
Zelf óf met een ouder veilig naar school fietsen of lopen is belangrijk voor
kinderen. Ze leren daardoor al vroeg aan het verkeer deel te nemen en
doen ervaring op.
Helaas, worden steeds meer kinderen met de auto naar school
gebracht. Dit levert soms gevaarlijke en drukke situaties op bij de school.
Ook voor het milieu is het natuurlijk beter om “schone” manieren van
vervoer te gebruiken: lopen, fietsen, skaten, steppen of openbaar
vervoer. Door vaker de fiets te pakken of naar school te lopen met uw
kind, helpt u mee aan het verminderen van de verkeersdrukte rondom de school. U kunt
uw kind onderweg bovendien van alles bijbrengen over het verkeer door te praten over
de situaties die u tegenkomt en natuurlijk door zelf het goede voorbeeld te geven. Uw
kind krijgt zo meer verkeersinzicht dan tijdens het meerijden in een auto. Daarnaast
spaart u het milieu en doet u op een leuke manier aan lichaamsbeweging!
De boodschap is dus: ga naar school op de fiets, te voet of met de step. Dat is niet alleen
veiliger en gezonder, maar ook veel leuker!
Op www.schoolopseef.nl kunt u de verkeerskalender bekijken en het verhaal met uw
kind(eren) lezen. Ook zijn er leuke interactieve oefeningen in de plaat verwerkt, die u
thuis met uw kind kunt doen. Op de site staat ook andere informatie voor ouders.
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EVEN VOORSTELLEN …
Hallo,
Ik ben Fleur Verheijen en ik zit nu in het eerste jaar van CIOSRoosendaal.
Ik kom het komende half jaar op De Wingerd stagelopen en heb er
super veel zin.
Hallo mijn naam is Ebi de Rijke en ben 19 jaar oud. Ik ben geboren
en getogen in het Zeeuwse plaatsje Goes.
Ik zit nu in mijn laatste jaar van het CIOS en volg het keuzedeel
voetbal. In mijn vrije tijd ben ik vooral veel voetbal aan het kijken,
geef ik zelf voetbaltraining en werk ik twee dagen in de week bij
het Klok´uus.
Ik hoop dat ik hier veel leuke momenten ga beleven bij de
gymlessen en veel kan gaan leren!
Ik ben Wessel de Krom. Ik ben 17 jaar oud en kom uit Wouw. Ik zit in
het tweede jaar van CIOS Roosendaal en zal op maandag de
gymlessen ondersteunen/geven.
Ik zat zelf op basisschool De Stappen (Wouw) en ging daarna naar
het JTC (Roosendaal). Na het CIOS ben ik van plan om naar de
PABO te gaan. Ik zit zelf op voetbal bij RKSV Cluzona in Wouw. Ik
train de JO14-1 en speel zelf in de JO19-1 en soms bij het 1ste elftal.
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