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DE BESTE WENSEN
Wij wensen iedereen een heel goed, gezond en liefdevol 2022!

KINDERPRAATJE IN ’T BLAADJE
In groep 3:
Tijdens een digibordfilmpje over de letter ie werd de hoofdletter IE
getoond (die de kinderen alleen als kleine letter kennen), waarop
een leerling zegt: "O, die ken ik. Dat is de Griekse e"
Leerling in groep 4 tijdens het rekenen: "Juf! Ik ga opeens veel beter
rekenen als de som over geld gaat hihihi."
EVEN VOORSTELLEN …
Hoi! Mijn naam is Elise Deijkers. Ik ben 17 jaar oud en ik woon in
Roosendaal. Mijn hobby’s zijn wandelen, Netflixen en shoppen. Ik zit
nog op school (curio/kellebeek) en word opgeleid tot
onderwijsassistent.
Tot nu toe vind ik mijn stage al erg leuk en ik heb dan ook veel zin in
de rest van het schooljaar! Tot ziens in de klas, in de gangen of op
het schoolplein!
OOK IN HET NIEUWE JAAR STAAT DE VERKEERSVEILIGHEID VOOROP!
Na een lange kerstvakantie willen wij als verkeerswerkgroep
nogmaals de verkeersveiligheid onder de aandacht brengen.
Wij zijn enorm blij om te zien dat veel ouders zich bewust zijn van het
gevaar van onveilige situaties en zich aan de verkeersmaatregelen
houden om onze kinderen zo veilig mogelijk naar school te laten
gaan.
Soms gebeurt het onverhoopt toch, met name wanneer de
weersverwachting een beetje minder is en de drukte daardoor toeneemt, dat de
verkeersveiligheid in gevaar komt. Enkele ouders zetten hun auto neer op plaatsen die
daar niet voor bedoeld zijn. Half op de stoep, voor een uitrit of dubbel geparkeerd. Door
dit parkeergedrag komt de veiligheid van de kinderen in gevaar!
Daarom willen wij het volgende nogmaals benoemen:
· Gebruik de kiss and ride strook om de kinderen uit de auto te laten stappen en kort
gedag te zeggen.
· Gebruik de parkeerhavens voor en naast de school zo kort mogelijk.
· Parkeer uw auto iets verder in de andere straten op toegestane plekken.
· Houd u aan de schoolroute (rijrichting om de school).
· Parkeer niet dubbel.
· Pak eens vaker de fiets of loop gezellig met uw kind naar school. Veel kinderen kunnen
binnen 10 minuten lopen bij school zijn.
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking aan een veilige Wingerdomgeving!!
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BEDANKJE VAN JUF DAISY EN HAAR KINDEREN
Op 18 november 2021 stortte onze wereld in elkaar. Ron, mijn
maatje, onze stoere (schoon)vader en baasje was er plotseling niet
meer. Dit is voor ons nog steeds erg moeilijk te bevatten.
Wij hebben van zoveel mensen reacties ontvangen; ouders,
kinderen, opa’s en oma’s en ouders van oud-leerlingen. Bedankt
voor alle lieve kaarten, appjes en bloemen. We hebben dit enorm
gewaardeerd.

Liefs,
Daisy, Arlette, Thomas en Sietske

VRIJWILLIGERS GEZOCHT GROOT ONDERHOUD VAN DE SCHOOLTUINEN
Naast het wekelijkse onderhoud van onze schooltuinen, moet er ook
een paar keer per jaar gesnoeid moeten worden. We hebben al een
paar actieve ouders die dit op zich willen nemen maar we kunnen
altijd nog meer handen gebruiken. Heeft u affiniteit met tuinieren en
wilt u zich inzetten voor onze school, dan mag u zich opgeven bij juf
Lianne l.v.d.wegen@wingerd.nl
CARNAVALSFEEST OP DE WINGERD: VAN GOEJ UIZE
Vrijdag 25 februari is het hopelijk weer zover. Dan barst op
“De Wiengerd” het carnavalsfeest los.
De kinderen mogen die hele dag verkleed op school komen. Maar
voor het zover is …
Verkiezingen van de Prins, Nar en Sjampetter
De verkiezingen van de Prins, Nar en Sjampetter van De Wiengerd gaan
vanaf maandag10 januari van start.
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8, die graag Prins, Nar of Sjampetter willen worden,
maken een kort filmpje (maximaal 1 minuut), waarin ze laten zien of vertellen waarom de
kinderen van De Wiengerd voor hem of haar zouden moeten kiezen. Ze mailen dit filmpje
voor 26 januari, naar juf Brenda (b.d.jong@wingerd.nl). De ingezonden filmpjes worden
in de week van 31 januari in de klassen getoond. Elke klas kiest in die week hun
favoriete Prins, Nar en Sjampetter. De meeste stemmen gelden. Op 7 februari wordt de
uitslag bekend gemaakt. Wie o wie gaan het dit jaar worden?
De
Prins,
Nar
en Sjampetter mogen
twee
maandagen
assisteren
tijdens
de weekopening (als we deze dan weer mogen houden) en op vrijdag 25 februari
mogen ze de hele dag aantreden als Prins, Nar en Sjampetter.
De optocht en het Kaokelswaree
Of onze traditionele optocht door de Tolbergse straten door kan gaan, is nu nog niet
bekend. Hetzelfde geldt voor het Wiengerd Kaokelswaree. We brengen u daarvan in ‘t
Blaadje van februari op de hoogte.
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DE BLAZERSKLAS
Hier een bericht van de Nispense
muziekvrienden
van
Meziekmeneer
Ronald.
Zie hier een superleuk muziekproject.

In 20 lessen maak je kennis met muzieknoten én ga je veel verschillende
muziekinstrumenten ontdekken door ze te horen én door er zelf op te spelen. We starten
in januari en de les is in Nispen. Maar da's superdichtbij! Het kost slechts 75 euro en je
maakt een hoop lol en leert een heleboel. Ben jij erbij? Opgeven kan via
jeugdharmonienispen@gmail.com
(volgens meneer Ronald kan er ondanks het
verstrijken van de inschrijftermijn nog wel ingeschreven worden.)
OPEN DAGEN VOORTGEZET ONDERWIJS
De voorlopig adviesgesprekken worden gevoerd met ouders en
kinderen van groep 8. Iedere leerling weet dan welke scholen hij of
zij kan gaan bezoeken. Iedere school wil natuurlijk dat jij voor hun
school kiest, maar je mag best kritisch zijn. Hieronder staat wanneer
er open dagen zijn. Kijk altijd op de website van de betreffende
school om te zien of open dagen doorgaan. Succes met jullie keuze!

Scholen in Roosendaal:
Da Vinci College Infomatie? Klik hier!
15-01-22
10:00 -13:00
Jan Tinbergen College Informatie? Klik hier!
28-01-22
18:00 -21:00
De beroemde JTC-Open Dag Online: kom sfeer proeven en kijken of het JTC bij je past!
Jan Tinbergen College Informatie? Klik hier!
29-01-22
10:00 -13:00
De beroemde JTC-Open Dag Online: kom sfeer proeven en kijken of het JTC bij je past!
Jan Tinbergen College Informatie? Klik hier!
31-05-22
Scholenmarkt - verdere informatie krijg je via de basisschool
Norbertus Gertrudis Lyceum Informatie? Klik hier!
29-01-22
10:00 -14:00
Norbertus Gertrudis Mavo Informatie? Klik hier!
22-01-22
10:00 -13:00
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Scholen buiten Roosendaal
Curio prinsentuin Oudenbosch Informatie? Klik hier!
13-01-22
19:00 -20:45
Kom proeven en beleven. Volg mini-lessen met je ouders. Aanmelden kan op de website.
Curio prinsentuin Oudenbosch Informatie? Klik hier!
29-01-22
10:00 -14:00
Kom sfeer proeven op de open dag. Aanmelden kan op curio.nl/prinsentuinoudenbosch.
Markland College Oudenbosch Informatie? Klik hier!
28-01-22
19:00 -21:00
Sfeer proeven? Kom online kijken naar onze open dag!
Markland College Oudenbosch Informatie? Klik hier!
29-01-22
09:30 -12:30
Sfeer proeven? Kom online kijken naar onze open dag!
Munnikenheide College locatie Rucphen Informatie? Klik hier!
22-01-22
10:00 -14:00
Open dag op beide locaties
Munnikenheide College locatie Rucphen Informatie? Klik hier!
23-02-22
19:00 -20:30
Extra voorlichtingsavond locatie Rucphen voor ouder(s)/verzorgers en leerlingen
Er zijn natuurlijk nog meer scholen in de omgeving van Roosendaal. Bekijk de websites van
de verschillende scholen of op: https://www.devogids.nl/
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