NIEUWSBRIEF ’T BLAADJE NOVEMBER 2020
KALENDER:
Di 3 november

Uitgifte ’t Blaadje

Wo 4 november

Opendeurochtend (geannuleerd)

Wo 4 november

Vergadering oudervereniging

Do 5 november

Creamiddag groepen 5 t/m 8 (geannuleerd)

Vr 6 november

Bosdag kleutergroepen A en B (geannuleerd)

Ma 9 november

Vergadering medezeggenschapsraad

Di 10 november

Klassenproject presentatie groep 6, 6/7 en 7 (krijgt andere vorm)

Vr 13 november

Bosdag kleutergroepen C en D (geannuleerd)

Za 14 november

Aankomst Sinterklaas in Roosendaal

Di 17 november

Creamiddag groep 3 en 4 (verplaatst naar 24 nov)

Do 19 november

Schoentje zetten in de klas.

Di 24 november

Creamiddag groep 3 en 4

Vr 27 november

8.30-9.30 uur Spreekuur jeugdprofessional
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RUIMTES VAN KOBER IN NIEUW JASJE
Wow! Het peuterlokaal en de BSO-lokalen van Kober zijn
inmiddels verbouwd!
Ontzettend jammer dat we dit door de COVIDmaatregelen niet live kunnen laten zien.
Het resultaat is prachtig!
Wilt u opvang afnemen voor uw peuter op onze
peutergroep of voor uw kind(eren) op de BSO?
Neem een kijkje op www.kober.nl of bel ons serviceteam op 076-504 5605.
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AFSCHEID JUF MARGRIET
Vrijdag 30 oktober nam juf Margriet afscheid van onze school. In
Indianensfeer werd zij deze dag verwelkomt door alle kinderen en
leerkrachten.
Met een lach en een traan namen we afscheid van elkaar. Tegen
12 uur, bezemden we juf Margriet traditioneel de school uit.
Geniet van je pensioen lieve juf Margriet! En bedankt voor al die mooie jaren!

GROENE SCHOOLPLEIN; BOMEN GEPLANT
Zaterdag 31 oktober is er weer heel veel werk verzet op het
schoolplein. We hebben bomen, hagen en heesters geplant. Het
groene schoolplein wordt steeds groener!
Met dank aan Simon Marcelissen, van Gebr. Marcelissen
Boomkwekerijen uit Roosendaal, voor zijn geweldige hulp bij het
kiezen, bestellen en leveren van de beplanting.
En dank aan Rody, werkzaam bij Van Loon Grondwerken uit Wouw, die op korte termijn
kon invliegen om ons te helpen met het kraan- en plantwerk.

KABOUTER BOSWANDELING GROEPEN 1-2 GEANNULEERD
Helaas hebben we na overleg met directie deze leuke jaarlijkse
activiteit toch moeten annuleren. Dit uiteraard in verband met
corona.
We denken na over een alternatief. Op het moment van verschijnen
van ’t Blaadje, is nog niet bekend wat dit alternatief gaat zijn.
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CORONA OP DE WINGERD
De afgelopen weken hebben we u regelmatig geïnformeerd over
het coronavirus en wat dat betekent voor uw kind en u als ouder. We
houden de landelijke en regionale richtlijnen in de gaten en we
handelen hiernaar. Binnen de school worden de richtlijnen strikt opgevolgd.
Besmettingen
We merken dat steeds meer ouders en collega’s positief getest worden op Corona.
Helaas is er ook voor de herfstvakantie bij Juf Karin en in de herfstvakantie bij meneer
Wouter corona vastgesteld. Bij beiden is er een bron- en contactonderzoek uitgevoerd.
De GGD heeft aangegeven dat een bron- en contactonderzoek op school niet nodig
is omdat beiden niet op school zijn geweest gedurende het besmettingsgevaar.
Het blijft uiteraard wel verstandig om de gezondheid van u, uw kinderen en het personeel
goed in de gaten te houden.
Beslisboom
Personeelsleden en kinderen met klachten
mogen de school niet bezoeken. (Zie ook
beslisboom) Indien de klachten zich tijdens
schooltijd manifesteren worden de ouders
gebeld hun kind te komen ophalen. Dit is de
afgelopen weken ook al gebeurd.
Positieve getest en dan?
Indien er bij een ouder corona wordt
vastgesteld, wordt u door de leerkracht van de
betreffende groep geïnformeerd. Alleen de
betrokken groep wordt geïnformeerd. Positief
geteste
ouders
dienen
zelf
andere
betrokkenen te informeren.
Mocht een teamlid besmet zijn met het
coronavirus, dan zal de directie de ouders van
de desbetreffende groep informeren en de
ouders van de leerlingen waar de leerkracht of
begeleider mee in contact is geweest. Dit
gaat altijd onder begeleiding van de GGD.
Mogelijk personeelstekort
Op het moment hebben we vijf collega's die ziek zijn op De Wingerd. Er zijn op het moment
geen vervangende leerkrachten in de poule. Alle teamleden worden, waar mogelijk,
ingezet voor de groepen. Het primair proces heeft altijd prioriteit. Weet dat we onze
uiterste best doen om vervangingen goed te organiseren. Met heel veel kunst- en
vliegwerk zijn wij heel blij dat we het afgelopen weken voor elkaar hebben kunnen krijgen
om alle groepen te bemensen. We hopen dat we dit kunnen blijven doen. Mochten wij
groepen naar huis moeten sturen dan wordt u hier tijdig, minimaal een dag van tevoren,
van op de hoogte gebracht.
Tot slot
Op school treffen we, volgens de richtlijnen, alle maatregelen om verspreiding te
voorkomen. Het is van belang dat we ons allemaal aan die richtlijnen houden.
Alleen samen krijgen we het virus onder controle! Blijf gezond!
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TRAKTATIES HIEPERDEPIEP HOERA
Vanuit corona-richtlijnen zijn geen beperkingen meer over hoe
scholen om dienen te gaan met traktaties.
Vanaf heden staan wij we daarom weer andere dan voorverpakte
traktaties toe.
Ouders en kinderen mogen dus weer zelf een “gezonde” traktatie voorbereiden. Neem
daarbij de gebruikelijke hygiënemaatregelen in acht.
ENQUÊTE CONTINUROOSTER
Wij hebben inmiddels de enquête over het continurooster
afgenomen bij alle ouders. We hebben ongeveer 68% aan
respondenten.
Helaas is Juf Nicole - degene die alles regelt voor de enquêtewegens ziekte afwezig. Hierdoor lopen we vertraging op en kunnen
we nog niet alles goed in beeld brengen.
Rond half november zullen wij u op de hoogte brengen van de uitslagen, de bevindingen
en reacties van ouders en collega's en de eventuele vervolgstappen die we gaan
nemen.
Excuus voor het ongemak en de vertraging.
INSCHRIJVEN SCHOLENMARKT OUDERS EN KINDEREN GROEPEN 8
Op 17 november vindt de jaarlijkse scholenmarkt plaats. Vanwege
corona is dit nu digitaal. De informatie hierover is al verzonden via
Parnassys.
Normaal was deze scholenmarkt ook te bezoeken door leerlingen
van groep 7. Dit is gezien de omstandigheden dit jaar niet mogelijk.
De inschrijving kan via deze link https://eennieuwe.school/#inschrijven (sluit op 12 november).
KINDERPRAATJE IN ‘T BLAADJE
Leerling in groep 3 vroeg aan de juf:
“Juf, gaan we vandaag nog verstandig werken?” (Zelfstandig werken)

PRESENTATIE-AVOND GROEP 6B, 6/7A EN 7B
Helaas kan de presentatieavond van de groepen 6 en 7 op dinsdag
10 november niet doorgaan op de gebruikelijke manier.
Momenteel werken de kinderen hard aan het thema Amerika. Ze
schrijven dagboeken, maken muurkranten en tekenen en knutselen
de mooiste dingen.
Natuurlijk willen we dit wel aan u laten zien. Daarom zullen de groepen het dit jaar digitaal
met u delen. U ontvangt hierover nog informatie van de betreffende leerkracht.
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SINTERKLAASVIERING 2020
Voor de kinderen wordt het Sinterklaasfeest op school
onverminderd een feest om naar uit te kijken.
We hebben gelukkig een vorm gevonden waarin feest en
veiligheid samengaan.
Schoen zetten en Pietenbezoek
Op donderdag 19 november mogen de kinderen hun schoen
zetten op school.
De pietenmiddag (dinsdag 24 november) is dit jaar wat aangepast. Helaas kunnen er
geen Pieten op bezoek komen. De groepen kunnen zelf een pietenfeestje houden in hun
klas. Elke leerkracht geeft er een eigen invulling aan.
Vrijdag 4 december: Bezoek Sinterklaas en Pieten en surprises.
We ontvangen Sinterklaas ’s morgens op het schoolplein. Helaas kunnen ouders er dit jaar
niet bij aanwezig zijn. U wordt vriendelijk verzocht de schoolomgeving te verlaten nadat
u uw kind naar school heeft gebracht.
Aansluitend ontvangt Sinterklaas de peutergroep en de kinderen uit de groepen 1 t/m 4
in de aula. We zorgen voor naleving van de coronamaatregelen en tegelijkertijd voor een
gezellige feestelijke sfeer.
Leerlingen van groepen 5 t/m 8 maken een surprise welke deze ochtend uitgepakt
mogen worden. Hierover krijgen zij binnenkort meer informatie van de eigen leerkracht.
Traktatie, geen pauzehap nodig.
De leerlingen hoeven op 4 december geen pauzehap en drinken mee naar school te
nemen. We zorgen voor limonade en speculaaskoekjes.
Allergie?
Is uw zoon en/of dochter allergisch voor kruidnoten en/of
chocolade? Geef dit dan door aan de leerkracht.
U kunt dan een trommeltje aan de leerkracht geven met ander
snoepgoed, bijvoorbeeld glutenvrije kruidnoten. Op deze manier
kunnen alle kinderen het Sinterklaasfeest helemaal meevieren.
Foto’s
De groepsleerkrachten maken zelf foto’s en delen die met ouders via Parro. Een kleine
compilatie daarvan zetten we op onze schoolpagina op Facebook en de website.
Meegaan met de tijd
Sinterklaas en de Pieten volgen maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. Zij willen als
geen ander dat 5 december een feestdag blijft! Daarom houden zij zich graag aan de
regels rondom Covid-19, de privacyregels voor foto’s op sociale media en ook aan het
vernieuwde uiterlijk van roetveegpiet. Piet volgt de trend van het Sinterklaasjournaal en
de visie van OBO West-Brabant. De kinderen zullen niets merken van al deze
overwegingen; zij hoeven alleen maar te genieten van het feest. We hopen dat ouders
ook op deze manier naar de beslissingen kijken.
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CREAMIDDAGEN GROEPEN 3 EN 4, 24 NOVEMBER
Tijdens de creamiddag van de groepen 3 en 4, gaan de
leerlingen knutselen met het thema “Sinterklaas”.
De kinderen kiezen welke opdracht ze willen doen en
worden verdeeld over de verschillende groepen.
Helaas kunnen we dit jaar geen gebruik maken van de hulp
van ouders, maar we maken er een mooie creatieve middag van.
Tip: Laat uw kind deze dag niet de nieuwste kleren aandoen.
ZIEKMELDINGEN ALLEEN TELEFONISCH.

!

Wij herinneren u eraan dat ziekmeldingen alleen telefonisch via
telefoonnummer 0165-564348 gedaan mogen worden.
Dus NIET via Parro, mail of WhatsApp.
U mag inspreken op het boven genoemde nummer van de
school indien er niet opgenomen wordt.

VERKEERSWERKGROEP

Niet vergeten tijdens de donkere dagen die komen gaan:

SPONTANE DONATIE VAN OUDERS
Als school word je soms verrast. Afgelopen maand werden wij blij gemaakt met twee
dingen:
Voor de kleuters ontvingen wij een gloednieuw poppenhuis van ouders.
En ter aanvulling van onze rekenkast, kregen wij (ook van ouders) een aantal nieuwe
digitale weegschalen.
Wat ontzettend attent! Erg bedankt!
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MUZIEKPROJECT MUZIEKVERENIGING ROOSENDAAL
We vragen graag aandacht voor dit mooie muziekproject van de
Muziekvereniging Roosendaal.
Met name leuk voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Voor meer informatie: https://www.muziekverenigingroosendaal.nl/60years
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