NIEUWSBRIEF ’T BLAADJE JANUARI 2021
KALENDER:
Ma 04-01

Start online onderwijs
Start verkiezingen Carnaval

Di 05-01

Uitgifte ‘t Blaadje

Ma 11 t/m 15-01

Beroepenweek groepen 7 en 8 (geannuleerd)

Ma 18-01 t/m Ma 8-02 Inschrijftermijn Wiengerd Kaokelswaree.
Di 19-01

Vergadering oudervereniging

Wo 20-01

Vergadering medezeggenschapsraad

Vr 22-01

Vergadering leerlingenraad

Do 28-01

Studiedag leraren (geannuleerd > dit wordt een gewone lesdag)

Vr 29-01

Spreekuur jeugdprofessional
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DE BESTE WENSEN
Wij wensen iedereen een heel goed, gezond, vrij en liefdevol 2021!
Helaas starten we het nieuwe jaar online. We hopen dat we zo snel
mogelijk de kinderen weer live mogen ontvangen in onze klassen.

HARTELIJK DANK NAMENS DE VOEDSELBANK

Iedereen ontzettend bedankt voor het doneren van spullen voor de voedselbank.
We hebben als Wingerd veel opgehaald; een busje vol. Ze waren er heel blij mee!
EVEN VOORSTELLEN …
Hallo allemaal! Mijn naam is Vicky van der Loo. Ik ben 18 jaar oud en
ik woon momenteel samen met mijn vader in Maassluis. Wel ben ik in
Roosendaal geboren en heb ik hier eigenlijk heel mijn leven
gewoond. Ik ben al een beetje bekend met De Wingerd. Ik zat hier
vroeger namelijk op de BSO!
Momenteel studeer ik pedagogiek op de Haagse Hogeschool.
Daarom loop ik vanaf november tot het einde van dit schooljaar
iedere donderdag stage in groep 1/2 A bij juffrouw Marja. Het lijkt mij
ontzettend gaaf om na het afronden van mijn studie gezinsbegeleider of
opvoedingsondersteuner te worden. Ik hoop tijdens deze stage veel mooie ervaringen op
te mogen doen!
Mijn naam is Britt Snepvangers, ik ben 17 jaar en ik doe de opleiding
onderwijsassistent op het Kellebeek College in Roosendaal.
Dit jaar loop ik op donderdag en vrijdag stage in groep 6 bij juf Ingrid
en juf Debbie. Ik vind het superleuk om kinderen iets bij te brengen
wat ze in de toekomst kunnen gebruiken. Na deze opleiding wil ik
daarom ook graag door naar de Pabo.
Buiten deze opleiding doe ik aan hockey, sta ik in de sportschool,
lees ik veel en spreek ook graag af met mijn vriendinnen.
Ik heb er zin in om uw kind beter te leren kennen dit komend schooljaar!
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR ONS TUINTEAM
Het schoolplein is zo goed als klaar. We hebben mooie groene borders erbij gekregen.
Maar dit groen moet wel onderhouden worden.
De bedoeling is dat de leerlingen dit zelf gaan doen,
natuurlijk onder begeleiding van een volwassene.
Daarom doen wij een beroep op alle mensen die het leuk
vinden om af en toe, samen met de kinderen, een uurtje
bezig te zijn in de tuinen van het schoolplein. De bedoeling
is dat de kinderen leren om het zelf te doen!
Het
gaat
hierbij
om
diverse,
eenvoudige
tuinwerkzaamheden. Denkt u hierbij aan het schoffelen,
het weghalen van het onkruid, het weghalen van dode
bloemen uit de plantjes, vegen, planten water geven, afval uit de borders opruimen,
verzorgen van de moestuin etc.
Er zijn al een aantal mensen die zich hebben opgegeven, maar hoe meer hoe liever. Dan
kunnen we een rooster opstellen waarbij iedereen af en toe aan de beurt komt.
De leerlingen komen allemaal aan de beurt. Elke week zal er een groep aan de beurt zijn
die de verantwoordelijkheid heeft over het schoolplein.
Als u denkt: ik vind het leuk om lekker buiten af en toe met de kinderen bezig te zijn in de
tuin!? Geeft u zich dan op bij juf Lianne l.v.d.wegen@wingerd.nl
VRIJWILLIGERS GEZOCHT GROOT ONDERHOUD VAN DE SCHOOLTUINEN
Naast het wekelijkse onderhoud zal 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
ONDERSTEUNING KLEUTERGROEPEN

DE WINGERD

We zijn erg blij met de aanmeldingen van nieuwe leerlingen op onze school. We
anticiperen op het groeiende aantal kinderen in de kleuterbouw. Wij willen alle kinderen
de aandacht geven die ze verdienen. Daarom zijn we blij te kunnen vertellen dat we
binnenkort een nieuwe collega mogen verwelkomen. Deze leerkracht gaat de
kleuterbouw ondersteunen. We informeren u op een later moment op welke wijze dat
precies wordt vormgegeven
We kunnen als het goed is al per 1 februari een nieuwe collega in ons team verwelkomen.
U hoort snel weer van ons …
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CARNAVALSFEEST OP DE WINGERD: WA D’N OPTREJE
Vrijdag 12 februari is het weer zover dan barst op “De Wiengerd” het
carnavalsfeest los.
De kinderen mogen dan de hele schooldag 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 Wingerd
gaan vanaf maandag 4 januari van start. Niet zoals gewoonlijk op school tijdens de
weekopening. Nee, vanwege corona is alles anders. Juf Lianne legt alles aan de kinderen
uit in een filmpje https://youtu.be/KCh__GNrTKg
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 die graag Prins, Nar of Sjampetter willen worden,
bekijken het filmpje van juf Lianne en maken daarna een kort filmpje (maximaal 1 minuut)
over zichzelf. Hierin laten zij zien waarom de leerlingen voor hem of haar zouden moeten
kiezen. Ze sturen dit filmpje voor 13 januari naar juf Brenda. B.d.jong@wingerd.nl. Deze
filmpjes worden in de week van 18 januari in de klassen getoond. Elke klas kiest in die week
een Prins, Nar en Sjampetter. Op 25 januari wordt de uitslag bekend gemaakt
De Prins, Nar en Sjampetter mogen twee maandagen assisteren tijdens de weekopening
en op vrijdag 12 februari mogen ze de hele dag aantreden als Prins, Nar en Sjampetter.
Wie o wie gaan het dit jaar worden?
Het Wiengerd Kaokelswaree
Op vrijdagochtend 12 februari is er weer ons traditionele Wiengerd Kaokelswaree. Voor
dit Swaree kan iedereen van de groepen 1 t/m 8 zich opgeven. De kinderen mogen een
carnavalesk optreden verzorgen van maximaal 4 minuten.
Vanwege corona-maatregelen zal het swaree in twee shifts plaatsvinden. De onderbouw
voor de pauze, de bovenbouw na de pauze.
Inschrijven kan van 18 januari t/m 8 februari d.m.v. het inleveren van het inschrijfformulier
(verkrijgbaar bij de leerkracht) bij juf Lianne. Indien er muziek bij de act hoort, moeten de
kinderen de titel hierbij opgeven.
Bij te veel inschrijvingen of inschrijvingen met dezelfde muziek zal er onder andere op
volgorde van binnenkomst een selectie plaatsvinden.
De optocht
Onze traditionele optocht door de Tolbergse straten kan helaas dit jaar niet doorgaan.
Maar we zijn bezig met het organiseren van een alternatief. De details daarover hoort u
nog.
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STUDIEDAG GEANNULEERD
Vanwege het thuisonderwijs hebben wij besloten om de
studiedag van donderdag 28 januari te laten vervallen.
Die dag hebben de kinderen gewoon les.

WAT EEN DRAMA! DRAMA-THUISLESSEN VAN
MENEER MARTIJN
Helaas ook de theaterlessen van meneer Martijn niet
doorgaan. Maar voor de komende weken komt hij met
een lesbrief vol met leuke, makkelijk uit te voeren
theaterspelletjes voor thuis. Zin om lekker creatief te doen
met het gezin?
Op de website van onze school zijn deze lesbrieven te
vinden (En voor deze keer als bijlage bij ’t Blaadje van
januari). Als je het ook leuk vindt om foto’s of video’s van het oefenen of de resultaten te
delen, mag je mailen naar martijn@martistiekproducties.nl. Ook voor vragen over de
opdrachten is meneer Martijn via dit mailadres bereikbaar.
Veel speelplezier en houd de website in de gaten!
Artistieke groet,
Meneer Martijn
Klik op bovenstaande foto of onderstaande link voor een videoboodschap van meneer
Martijn.
https://youtu.be/mEaSf1v1Ggg
OPEN DAGEN VOORTGEZET ONDERWIJS
De voorlopig adviesgesprekken zijn reeds gevoerd met
ouders en kinderen van groep 8. Iedere leerling weet
nu welke scholen hij of zij kan gaan bezoeken. We
adviseren om de websites van de verschillende
scholen te bezoeken om te zien wanneer en op welke
wijze de open dagen gaan plaatsvinden.
Iedere school wil natuurlijk dat jij voor hun school kiest,
dus je mag best kritisch zijn. Hieronder alle scholen in
Roosendaal en omgeving:
o JTC (Mavo, Havo en VWO)
https://www.jtc-roosendaal.nl/

VRIJDAG 29 januari 14.00-20.00 uur
ZATERDAG 30 januari 09.00-17.00 uur
o Da Vinci College VMBO: (praktijk, basis en kader)
https://www.davincicollege.nl/nieuws/detail/scholenmarkt-en-open-dag.html

Een digitale open avond én open dag op:
VRIJDAG 29 januari 19.00-21.00 uur
ZATERDAG 30 januari 10.00-13.00 uur
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o Markland College Zevenbergen (Mavo Havo en VWO)
https://www.make-your-mark.nl/zevenbergen

Een digitale open avond én open dag op:
VRIJDAG 29 januari 19.00 - 21.00 uur
ZATERDAG 30 januari 10.00 - 13.00 uur
o Norbertus Gertrudis mavo (Mavo)
https://www.norbertusgertrudismavo.nl/

Een digitale open avond én open dag op:
VRIJDAG 29 januari 19.00-21.00 uur
ZATERDAG 30 januari 10.00-13.00 uur.
o Marklandcollege Oudenbosch (gymnasium, vwo, havo, mavo, kader of basis)
https://www.make-your-mark.nl/oudenbosch

Een digitale open avond én open dag op:
VRIJDAG 29 januari 19.00-21.00 uur
ZATERDAG 30 januari 10.00-13.00 uur.
o Roncalli Bergen op Zoom Daltonschool (atheneum, havo en vmbo-t (mavo)
Roncalli beleving (info via link hieronder):
https://www.roncalli-boz.nl/nieuwe-leerlingen/roncalli-beleving/

DONDERDAG 28 januari
DINSDAG 2 februari
WOENSDAG 3 februari
o Norbertus Gertrudis lyceum Havo en VWO
https://norbertusgertrudislyceum.nl/groep-7-en-8/open-dag/

VRIJDAG 29 januari 19.00-21.00 uur
ZATERDAG 30 januari 10.00-13.00 uur.
o Curio Prinsentuin Oudenbosch VMBO
https://www.curio.nl/vmbo/kennismaken/informatieavond-curio-prinsentuin-oudenbosch/

Kom proeven en beleven op Curio Prinsentuin Oudenbosch
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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