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BERICHT VANUIT DE OUDERVERENIGING
Beste ouders/verzorgers,
Op donderdag 24 september 2020 stond de algemene
ledenvergadering gepland van de Oudervereniging van ODBS De
Wingerd. Hiervoor had u allemaal via het blaadje een uitnodiging
ontvangen. Door Covid-19 kon deze vergadering helaas niet
doorgaan. Gelet op het aantal leden is het ook niet te doen om dit digitaal te doen.
Tijdens de 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.
Alle stukken die we die avond behandelden zijn op de website van de school geplaatst.
Leest u deze eens rustig door. Mocht u nog vragen hebben kunt u ons mailen via
ovdewingerd@outlook.com.
Ons is ter ore gekomen dat er wat onrust is ontstaan over de ouderbijdrage dit jaar.
Daarom willen we dit graag aan jullie toelichten.
Allereerst willen we graag opmerken dat het schoolreisje, De Wingerd-Doe-Dag, geen
onderdeel uitmaakt van de activiteiten die worden verzorgd door de oudervereniging.
Het schoolreisje, dat vorig jaar helaas niet door kon gaan door corona, wordt
georganiseerd door het team van de school. De bijdrage hiervoor wordt ook apart in
rekening gebracht (WDD-factuur). De door u ontvangen VOB-factuur heeft hier dus geen
betrekking op. Maar waarop dan wel?
Wij als oudervereniging zijn een groep ouders die samen met het team de ‘leuke’
activiteiten organiseren op school. Het gaat dan over de sportdag, de
Kinderboekenweek, de bosochtend voor de kleuters, het sinterklaasfeest en bijbehorende
pietenmiddag, het kerstfeest, carnaval, Pasen, het schoolkamp van groep 8, de
afscheidsavond voor groep 8, het zomerfeest dan wel de sponsorloop en het bezoek van
de ijscoman in de laatste schoolweek.
Op deze activiteiten heeft corona gelukkig nog niet of nauwelijks invloed gehad. Vorig
schooljaar zijn de kinderen van 16 maart 2020 tot en met de meivakantie (1 mei 2020) thuis
geweest. In deze periode vielen alleen de avondvierdaagse en Pasen. De
avondvierdaagse behoort echter niet tot de taak van de oudervereniging en hiervoor
wordt ons budget dus niet gebruikt. Niet alle kinderen nemen immers deel aan dit
evenement. Wij helpen wel bij de organisatie door de inschrijvingen te verzorgen, de
medailles te regelen en de versnaperingen in te kopen om uit te delen langs de route. De
kosten die wij hiervoor maken worden betaald door de deelnemers zelf in de vorm van
een extra bijdrage bij het inschrijfgeld van € 1,50. U snapt dat vier avonden een traktatie
verzorgen voor € 1,50 onmogelijk is, maar dit kan toch doordat wij gesponsord worden
door Jumbo Wouw! Dit geldt ook voor Pasen. De kinderen krijgen dan paaseieren en die
worden ook elk jaar gesponsord door de Jumbo in Wouw. Het feit dat deze evenementen
vorig jaar niet door konden gaan heeft daarom geen invloed gehad om de gemaakte
kosten door de oudervereniging.
“Op het schoolplein” hebben we ook opgevangen dat de juffenochtend niet door is
gegaan vorig jaar. Deze ochtend worden de verjaardagen gevierd van de juffen van de
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kleuterklassen in de speeltuin aan de Theresiastraat. Alle docenten ontvangen elk jaar per
kind €1,- om iets leuks te doen met de kinderen. In de hogere klassen wordt er bijvoorbeeld
een high tea georganiseerd of een filmmiddag met chips en popcorn en de kleuters gaan
ervan naar de speeltuin. Het geld is nu door de kleuterjuffen besteed aan nieuwe
spelletjes voor in de klas.
De hele wereld staat op zijn kop door corona, maar gelukkig mogen onze kinderen nog
steeds naar school. Dit schooljaar voorzien wij daarom geen uitval van onze activiteiten.
De sportdag heeft inmiddels al plaatsgevonden. De kinderen krijgen dan vanuit de
oudervereniging eten en drinken tijdens de pauze. Daarnaast investeren we in de
spelletjes die worden gespeeld.
Het sinterklaasfeest staat inmiddels weer voor de deur. Dit is één van onze kostbaarste
activiteiten. Elk kind krijgt een cadeautje of bijdrage voor de surprise van €5,-. Daarnaast
krijgen zij pepernoten en snoepgoed. De pakken van Sint en zijn pieten hebben wij in
eigendom. Deze dienen te worden onderhouden (stomen, repareren en indien nodig
vervangen). Alle versieringen in de school worden bekostigd door de oudervereniging.
De bosochtend voor de kleuters is dit jaar helaas wel geannuleerd. De traktatie en het
drinken dat de kinderen dan krijgen, zijn nu in de klas uitgedeeld na de herfstwandeling
die de kinderen in de wijk gelopen hebben.
Wij voorzien vooralsnog geen activiteiten die dit schooljaar niet door zullen gaan. Mocht
dit toch het geval zijn dan zal dat “overgebleven budget” worden besteed aan de
kinderen, want daar is het natuurlijk voor bedoeld! Zo zijn er vorig jaar, doordat we slim
hebben ingekocht, bijvoorbeeld extra spelletjes gekocht voor de klas. Deze werden
enthousiast ontvangen door de docenten en de kinderen. En daar doen we het voor!
Ten aanzien van de hoogte van het bedrag willen wij graag het volgende opmerken. De
ouderbijdrage bedroeg in de jaren 2007 tot en met 2013 € 24,-. In 2014 hebben we die
verlaagd naar € 20,- omdat er een veel te grote reserve was opgebouwd. Dit is voor een
vereniging niet toegestaan en was onnodig. Deze reserve hebben we de afgelopen jaren
geïnvesteerd in diverse grote aankopen voor school waar alle kinderen van konden
genieten. Zo zijn er materialen gekocht voor handenarbeid als figuurzagen, een nieuwe
geluidsinstallatie met goede microfoons & headsets en natuurlijk hebben we een bijdrage
geleverd aan ons mooie schoolplein. Daarnaast hadden we een buffer voor het geval
de kosten iets hoger uit zouden vallen dan gebudgetteerd. Dit was nauwelijks het geval
gelukkig. Er was daarom nog geen reden om de ouderbijdrage te verhogen (2014 tot en
met 2019). Inmiddels heeft de inflatie ons in al die jaren ingehaald en zijn we genoodzaakt
om de bijdrage iets te verhogen. Dit is de reden dat de bijdrage dit jaar is bijgesteld.
Mocht u nog meer informatie willen, kunt u ons bereiken via ons mailadres:
ovdewingerd@outlook.com. Ook is informatie en zijn agenda’s en notulen te vinden te
vinden op de website.
Met vriendelijke groet,
Namens de oudervereniging van ODBS De Wingerd,
De voorzitter,
Danielle van Broekhoven
AANPASSING KISS & RIDE STROOK KLE UTERS!
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Wij willen zeker niet vergeten jullie te laten weten dat wij erg blij zijn dat, sinds
de gewijzigde verkeerssituatie en regels rondom de school, vele leerlingen/
ouders en verzorgers hier enorm goed mee om gaan.
Wij zijn blij om te zien dat:
• Ouders en/ of verzorgers er rekening mee houden, hun auto elders te parkeren.
• Ouders en/ of verzorgers rekening houden met de snelheid door stapvoets te rijden.
• Ouders en/ of verzorgers rekening houden met één rijrichting tijdens het begin en
eind van de schooldag.
• Er veel gebruik wordt gemaakt van de nieuwe fietsenstalling en het zebrapad.
!! Een verzoek vanuit de verkeersveiligheid gezien, parkeer de auto niet op de hoek van
de straat of voor een uitrit (ook niet voor of nabij de uitrit van de fietsenstalling), dit kan
gevaarlijke situaties opleveren.
Aanpassing Kiss & Ride zone achterkant:
De Kiss & Ride-zone aan de achterkant van de school (kleutergroepen) wordt vanaf
woensdag 2 december aangepast:
De Kiss & Ride-zone is vanaf dan op straat en NIET meer in de parkeervakken! Op deze
manier kunnen de parkeervakken gebruikt worden voor het uitzwaaien van de kinderen
door ouders die te voet of met de fiets naar school zijn gekomen.
Het systeem blijf hetzelfde: U stopt op straat, uw kind stapt aan de kant van het
schoolgebouw uit de auto en loopt zelfstandig naar het hek. U kunt uw weg met de auto
vervolgen.
SINTERKLAA SVIERING 2020
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 pakken deze ochtend de zelfgemaakte surprises uit.
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.
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STUDIEDAG LERAREN
Op maandag 7 december is er een studiedag voor ons team.
Alle kinderen zijn deze dag vrij!
VOORLOPIG-ADVIES-GESPREKKEN GROEPEN 8
In de week van 7 december zijn de voorlopig-advies-gesprekken
voor de kinderen van groep 8 en hun ouders. Inschrijving gaat via
Parro. De gesprekken worden via Teams gehouden. Omdat er in
januari nog cito-gegevens komen, is het een voorlopig advies. In de
week van 8 februari krijgen de kinderen het definitieve advies. Wij
hopen natuurlijk dat wij u dan wel op school mogen uitnodigen.
DE WINGERD IN ACTIE VOOR DE VOED SELBANK
Samen is samen zijn, samen eten, samen spelen en samen delen.
We lopen tegen het eind van het jaar 2020. Een jaar dat anders is
verlopen dan normaal en waarin het niet voor iedereen
vanzelfsprekend is om makkelijk boodschappen te doen en
uitgebreid te eten. Ook niet met Kerst.
Bijna één miljoen mensen leven in Nederland onder de armoedegrens.
De voedselbank helpt de mensen die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk
te voorzien van voedselpakketten. In West-Brabant zijn zo’n 400 gezinnen voor de
wekelijkse boodschappen afhankelijk van deze steun. 15 tot 20% van de benodigde
producten krijgt de voedselbank van het centrale depot. De rest moeten ze via lokale
steun bij elkaar verzamelen. Ze kunnen onze hulp dus goed gebruiken!
Inzamelingsactie
Wij willen ons als Wingerd inzetten voor de voedselbank.
Van 8 tot en met 15 december zamelt De Wingerd in voor de voedselbank West-Brabant,
omdat wij vinden dat niemand honger mag lijden. Wij vragen de kinderen om één of
meerdere producten mee naar school te brengen. Familie, vrienden en buren om hulp
vragen mag natuurlijk ook! Hoe meer, hoe beter! In elke klas staat een doos waar de
kinderen de producten in kunnen doen. Dinsdag 15 december haalt de voedselbank
deze op.
Welke producten kan de voedselbank extra goed gebruiken?
• Aardappelen
• Houdbare magere of halfvolle zuivelproducten
• (20+) Smeerkaas
• Houdbare levensmiddelen zoals koffie, thee, pastasaus, blikjes vis, rijst, vleesconserven,
groente of fruit in blik of pot, volkorenpasta, couscous, zilvervlies- of meergranenrijst
• Peulvruchten uit blik of pot (bijv. bruine bonen, linzen, kikkererwten) en olie etc.
• Hygiënische producten als shampoo, waspoeder, deo, tandpasta, wc-papier,
maandverband etc.
Voor levensmiddelen geldt: Verpakking is onaangebroken en THT/TGT-datum is correct.
In de decembermaand ontvangt de voedselbank redelijk veel specifieke kerstproducten,
bijvoorbeeld in de vorm van kerstpakketten. Daar is dus minder behoefte aan.
Help mee! Hamster alvast enkele producten en geef ze tussen 8 en 15 december mee
naar school. Dank je wel voor jullie hulp!
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OVERBLIJVEN EN STRIPPENKAARTEN KOPEN
Heeft uw kind een nieuwe overblijf-strippenkaart nodig?
Strippenkaarten kunnen aangeschaft worden door een envelop,
met naam en klas erop en het gepaste bedrag erin, mee te geven
met uw kind.
Uw kind geeft deze aan de leerkracht of rechtstreeks aan Marie-José
van de administratie en ontvangt dan een nieuwe strippenkaart.
De overblijf-strippenkaarten zijn te krijgen in 4, 8 of 12 strippen
(respectievelijk €10/ €20/ €30).
LEESPLEZIER VOOR LEERL INGEN DIE MOEITE HEBBEN MET LEZEN
Lezen is leuk en belangrijk. Voor kinderen die moeite hebben met
lezen, bijvoorbeeld door dyslexie, TOS, ADHD, een fysieke of visuele
beperking, kan het ook moeilijk zijn.
Wij helpen deze kinderen graag! Hoe? Met de jeugdcollectie van
Passend Lezen. Deze collectie bevat boeken, kranten en tijdschriften
in verschillende leesvormen zoals audio, braille en grootletter.
Superboek.nl
De jeugdcollectie van Passend Lezen is te vinden via superboek.nl. Hier staan ook de
actuele en populaire titels, gerangschikt op leeftijd. Van Jip en Janneke, Mees Kees tot
aan Dummie de Mummie, Julius Zebra en Kidsweek. Luisteren naar boeken gaat
gemakkelijk via de gratis Daisylezer-app (voor iOS en Android) of de site, maar het kan ook
via de Daisyspeler. Zo wordt het voor deze leerlingen makkelijker en leuker om te lezen.
Gratis lid tot 18 jaar
Het lidmaatschap bij Passend Lezen is gratis voor kinderen met een leesbeperking tot 18
jaar! Bij inschrijving is de toestemming van ouders nodig.
Voordelen van superboek.nl:
Meer dan 14.000 gesproken boeken
Gerangschikt op leeftijd
Streamen of downloaden via de site of app, dus luisteren waar je wil
Gratis voor iedereen tot 18 jaar met een leesbeperking, zoals dyslexie, TOS,
slechtziendheid of ADHD
Inschrijven of meer weten? Ga naar superboek.nl
KINDERPRAATJE IN ‘T BLAADJE
Leerling: “Juf mag ik met de Bierbot?” (Bee-Bot)

Leerling kwam met het laatste tekenvelletje naar de juf en zei: “Dit is de laatste juf. Neem
‘m maar mee, dan kan je ‘m even kopiëren”
Juf tegen leerling over het takenblad: “Waarom heb jij al deze taken niet ingepland?”
Leerling, trots: “Nou, ik kreeg iedere keer mijn takenblad niet af, dus nu heb ik er minder
gepland. Nu krijg ik hem wel af !”
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BESLISBOOM
Heeft uw kind klachten als hoesten en snotteren? Laat dan de beslisboom beslissen of u
uw kind naar school stuurt, maar leg deze beslissing niet bij de leerkracht door uw kind
met klachten naar school te sturen.
Wordt iemand in het gezin getest op corona, dan houdt u uw kind ook thuis alstublieft.
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KERSTVIERING 2020
Juist in deze tijd, waarin veel activiteiten helaas niet door kunnen gaan, willen we de
Kerstviering op De Wingerd zo normaal en sfeervol mogelijk laten verlopen.
Wat we dit jaar extra doen is een vastenactie voor de Voedselbank. Hierover las u
bovenaan in dit Blaadje al meer.
KERSTBUFFET: donderdag 17 december
BORD EN BESTEK:
• Uw kind moet dit jaar zelf een bord en bestek meenemen! Geef het bord en bestek
donderdagochtend mee in een stevige tas voorzien van naam.
• De kinderen krijgen na afloop van het buffet hun bord, bestek en schalen “vies” mee
terug naar huis.
HAPJES
Dit jaar uiteraard geen “hapjesboom” aan de deur van de klas. U kunt zelf kiezen wat u
maakt of de groepsleerkracht vraagt de klassenouders om dit te coördineren.
Wat verwachten we van u?
• Maak (het liefst samen met uw kind) enkele hapjes om mee te nemen. (Hoeft niet 24
keer hoor, maak ongeveer voor 8-10 kinderen een portie)
• Doe dit extra hygiënisch dit jaar alstublieft.
• Een warm gerecht? Dan graag een rechaud (met verlengsnoer) meegeven.
• Let wel: de kinderen moeten dit jaar hun hapjes zelf mee naar binnen nemen. Dus denk
aan de veiligheid.
De leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn donderdagmiddag vrij.
DE AVOND ZELF
• De poort gaat open om 18.00 uur (NIET eerder). We verwachten alle kinderen tussen
18.00 en 18.10 uur op school. Rond 18.15 willen we met de kinderen aan tafel zitten.
• De kinderen komen via hun eigen poort naar binnen. Zij brengen zelf een bord, bestek
en hun hapjes mee.
Mocht uw zoon/dochter de hapjes zelf niet kunnen dragen dan kunt u die kwijt op een
speciale tafel, die klaarstaat.
Voor de groepen 1-2 staat die tafel bij de achterpoort, waarlangs de kinderen
binnenkomen.
Voor de groepen 3 en 4 staan er tafels op het schoolplein. Voor deze ouders geldt een
looproute over het plein! Alleen deze ouders mogen het plein betreden!
We gaan ervan uit dat de leerlingen van groep 5 t/m 8 deze hapjes zelfstandig mee
naar binnen nemen.
• 19.15 uur: avond afgelopen voor de groepen 1, 2, 3, 4
De kinderen worden door de ouders op de gebruikelijke plaats, waar ze iedere dag
worden opgehaald, opgewacht. De leerkrachten komen met de klas in de rij naar
buiten. Komt u alstublieft niet naar binnen of het plein op, want dat leidt tot grote
drukte en verwarring. Deze avond geen “boomkinderen”. Er wachten dus geen
broertjes of zusjes op het plein op elkaar. U moet als ouder zelf de kinderen ophalen.
Ophalen peuters/kleuters:
Eerst komen de peuters naar buiten, daarna groep 1-2D, daarna 1-2C, 1-2B en tot slot
1-2A. Kom pas een stapje naar voren als de groep van uw zoon/dochter naar buiten
komt. De kinderen moeten bij de leerkracht blijven tot ze opgehaald zijn.
Ophalen groepen 3 en 4:
Deze groepen komen via de hoofdpoort naar buiten. De ouders van de kinderen uit
de groepen 3 staan aan de kant van de gymzaal en die van de groepen 4 aan de
kant van de lokalen. Er wordt een afzetlint opgehangen. Blijf daar a.u.b. buiten staan,
zodat de leerkrachten het overzicht hebben.
• 19.30 uur: Einde kerstdiner voor de groepen 5 t/m 8. Zij gaan zelfstandig naar buiten.
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KERSTSHOW: vrijdag 18 december
Op vrijdagochtend 18 december verzorgen enkele leerkrachten weer een kerstshow.
Deze show wordt in twee groepen voor alle kinderen van De Wingerd opgevoerd.
Op vrijdagmiddag zijn alle leerlingen vrij.
Wij hopen er dit jaar weer een gezellig kerstfeest van te maken. Wij wensen u alvast fijne
feestdagen en een mooie jaarwisseling!
De werkgroep Kerst

HEB JIJ EEN CADEAU OVER VOOR EEN ANDER KIND?
Doneer een cadeau gratis via Post-NL
Duizenden kinderen krijgen nooit een cadeau. Zelfs niet als ze jarig
zijn. Daarom nemen we na de feestdagen alle cadeaus die jij over
hebt voor een ander kind, gratis mee. En we bezorgen deze
cadeaus met Stichting Jarige Job bij kinderen die het minder breed hebben. Help jij mee?
Koop een cadeau en stuur het gratis op in januari!
Klik hier voor meer informatie.
GEVONDEN VOORWERPEN
Sinds de start van het schooljaar is het aantal gevonden voorwerpen
enorm opgelopen.
In de bijlage bij dit Blaadje kunt u foto’s van deze voorwerpen zien
zodat u kunt kijken of er iets van uw kind bij zit.
De kinderen kunnen deze spullen zelf ophalen bij de gevonden voorwerpenkist van
meneer Peter.
Voor de jongere kinderen is dat misschien lastig. Ouders van jonge kinderen kunnen aan
de leerkracht vragen om kleding mee te geven aan hun zoon/dochter. (Graag
fotonummer en letter vermelden)
Bakjes kunnen ouders zelf ophalen. Deze staan volgende week op woensdag 9 dec,
donderdag 10 dec en vrijdag 11 dec na schooltijd buiten onder het afdak bij de
hoofdpoort.

9

EEN TERUGBLIK OP 2020
2020 was een roerig jaar voor ons allemaal.
Een jaar waarin we moesten incasseren, aanpassen,
improviseren en schakelen.
2020 vroeg van u en ons erg veel. Nadat we nietsvermoedend
carnaval gevierd hadden, maakte ons vrije dagelijkse leven een
enorme wending.
U en wij kwamen noodgedwongen thuis te zitten. U kreeg, naast veranderingen op het
werk, te maken met kind (eren) die thuis zaten en die u ineens moest begeleiden bij het
schoolwerk.
Wij ontdekten in korte tijd nieuwe manieren van lesgeven. We ontdekten Teams en
andere media om u en uw kinderen zo goed mogelijk door deze tijd heen te helpen.
Voor sommigen van u was dit een periode die moeilijk door te komen was. Werkzaam in
een cruciaal beroep en dan ook nog omgaan met een vernieuwde situatie thuis, dat viel
niet altijd mee. Ook moest er soms afscheid genomen worden van dierbaren in
omstandigheden die zich nooit eerder voordeden. Met veel respect voor u, kijken we op
deze tijd terug.
Gelukkig hoorden we ook positieve verhalen. Verhalen van gezinnen die juist hebben
genoten van de tijd thuis met het gezin. Daar waar energie ontstond door de quality-time
met het gezin.
Voor ons als team was het niet altijd makkelijk. Het voortdurend schakelen, de zorgen over
het welbevinden en de ontwikkeling van onze kinderen en het omgaan met nieuwe
vormen van lesgeven en communiceren, was niet altijd eenvoudig. Toch heeft dit ons ook
veel gebracht. Het vergaderen en gesprekken voeren via “Teams” is nu zelfs niet meer
weg te denken uit de onderwijspraktijk.
Na een periode van in shifts naar school gaan, konden we het schooljaar gelukkig met
gehele groepen afsluiten.
We zijn blij dat de kinderen nu volledig naar school mogen. Helaas bent u nog steeds niet
fysiek welkom in het gebouw, maar via Parro, mail en online gesprekken proberen wij de
communicatie tussen u en ons zo optimaal mogelijk te houden. Neem van ons aan: De
kinderen doen het hartstikke goed. Ze komen zelfstandig de school binnen en weten hun
weg goed te vinden. Broertjes en zusjes nemen elkaar onder de hoede voor en na
schooltijd. Dit is prachtig om te zien.
We staan nu aan het begin van de feestmaand december. Het zal anders zijn dan anders,
maar met aanpassingen binnen de grenzen van wat wel mag, maken wij er voor de
kinderen gewoon een prachtige december-feestmaand van!
Wij wensen u ondanks alle beperkingen toch een mooi einde van 2020 toe! Ons motto en
advies: Zoek naar wat wél mag en kan en geniet daarvan!”.

Wij gaan vol goede moed en hoopvol het jaar 2021 in!
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