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KINDERPRAATJE IN HET BLAADJE
Een meisje uit de klas van juf Kimberly komt in de ochtend bij de BSO en ziet alle
hartjes en kusjes op de ramen zitten. Ze zegt: 'Die hartjes zijn niet voor Valentijn
maar voor de verjaardag van Juf Christian'.
Juf: Naar welk land ga je het allerliefst op vakantie?
Kleuter: Naar Disneyland!
VOORLICHTINGSBIJEENKOMST ONLINE VEILIGHEID 9 MAART
Sociale media zijn een mooi iets en niet uit deze tijd weg te denken,
maar er kan ook een negatieve kant aan zitten waar wij onze
leerlingen bewust van willen maken. Uiteraard spelen ook ouders
hierin een belangrijke rol.
Voor de ouders en verzorgers van De Wingerd organiseren wij
daarom woensdag 9 maart van 19.30-20.30 uur in de aula een
voorlichtingsbijeenkomst over online veiligheid.
Jeroen Smits van Bureau Halt en Jeroen Prinse (ouder van onze school en OV lid) zullen
deze avond verzorgen.
U kunt zich tot en met 8 maart opgeven bij de leerkracht of mailen naar p.v.tilburg@wingerd.nl
GEZONDE LEEFSTIJL, GEZONDE TRAKTATIES
De Wingerd vindt aandacht voor een gezonde leefstijl op school
belangrijk. Een gezonde leefstijl omvat goed voor jezelf zorgen door
voldoende bewegen en aandacht voor een gezond leefklimaat,
zowel binnen als buiten.
Zo hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt aan een groener
schoolplein, watertap (waarmee we het drinken van water
stimuleren), wekelijks schoolfruit en willen we de groene omgeving
ook binnen gaan doortrekken.
Daarom zouden wij graag d.m.v. dit bericht extra aandacht willen vragen voor de
traktaties. We zien de leukste traktaties voorbijkomen, maar we zien ook de volumes en
ongezonde varianten toenemen. Dit is wellicht door de maatregelen die we hadden in
de coronatijd (voorverpakt), extra gestimuleerd. Deze regel voorverpakte traktatie geldt
nu niet meer.
Een kind leeft toe naar zijn/haar verjaardag en staat die dag centraal (niet
de traktatie). Als school adviseren we ouders om de traktaties beperkt te
houden, maar deze mogen uiteraard een feestje zijn. Al blijft natuurlijk; hoe
gezonder, hoe beter. Kijk gerust voor wat inspiratie op gezondtrakteren.nl
Soms kiezen ouders voor een niet-eetbare traktatie. Ook daarvoor geldt
dat de jarige centraal staat (hou het klein).
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VORDERINGSGESPREKKEN GROEPEN 1 T/M 7
In de week van 14 maart zullen de oudergesprekken over de
vorderingen van de kinderen in de groepen 1 t/m 7 plaatsvinden. Dit
zijn gesprekken tussen ouder(s) / verzorger(s) en de leerkracht(en).
U kunt hiervoor inschrijven via Parro zodra de leerkracht de
inschrijvingen heeft opengezet.
Op 11 maart krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis, zodat u
deze al vooraf met uw kind kunt bespreken. Wilt u zorgen dat de rapportmapjes voor die
tijd ingeleverd zijn?
CITO-UITSLAGEN

Een paar keer per jaar worden in de groepen 3 t/m 8 Cito-toetsen afgenomen. Inmiddels
zijn alle Cito-toetsen in alle groepen afgenomen.
De uitslag van deze toetsen wordt gelijk met het rapport meegegeven aan de kinderen.
Een uitdraai is te vinden in het achterste hoesje van het rapport.
Dit jaar ziet de uitdraai van groepen 3, 4 en 5 er, vanwege een nieuwe versie, anders uit
dan dat u gewend bent. Bij het rapport zullen wij daarom een handige uitleg toevoegen.
WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS
Van maandag 14 t/m vrijdag 18 maart vindt, traditiegetrouw, de
jaarlijkse Week van de Lentekriebels plaats.
Het thema van dit jaar is ‘Je lijf is van jou’. Het gaat hierbij om het
bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Ook gaat het over het vragen en geven van toestemming, oftewel
consent.
Tijdens deze week zal er in de gehele school weer aandacht besteed worden aan
weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De basis voor relatievorming en gezond seksueel
gedrag wordt gelegd lang voordat van seksuele relaties sprake is. Bovendien ervaren
kinderen al op jonge leeftijd verliefdheid en seksuele gevoelens.
In elke groep komen onderwerpen aan de orde die passen bij de leeftijd. Over kriebels in
je buik, het verschil tussen vriendschap en verliefdheid en waar die schattige lammetjes,
maar ook baby's, vandaan komen.
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NATIONALE DALTONDAG OPENDEUROCHTEND
Op de nationale daltondag van woensdag 16 maart openen wij onze
deuren voor alle belangstellenden.
Deze dag zijn van 8.30-11.30 uur nieuwe ouders, maar ook ouders van
opendeurochtend kinderen die al op school zitten van harte welkom.
Onze directeur Karin van Giessel, daltoncoördinator juf Debbie, de leerlingenraad en
oudervereniging staan voor u klaar om u rond te leiden door de school.
SCHOOLPROJECT ‘WE LEGGEN DE RODE LOPER UIT!’

14 maart starten we met het schoolproject rondom het thema
De presentatieavond is op donderdag 14 april. Zet u deze datum alvast in uw agenda?
U bent van harte welkom vanaf 18.30 uur. Om 20.00 uur sluiten we de deuren.
Er zijn tijdens deze avond verschillende dingen te zien.
U kunt deze avond langs de klassen lopen om te bekijken wat de kinderen gemaakt
hebben.
Er zijn presentaties op het podium in de aula en (bij goed weer) op het buitenpodium.
Met behulp van pijlen geven wij deze avond een looproute aan.
Wij vragen u vriendelijk om deze pijlen te volgen.
DE GROTE REKENDAG
Woensdag 30 maart de Grote rekendag. Dit is een dag voor groep
1 tot en met 8 die in het teken staat van rekenen. De titel van de 20e
Grote Rekendag is ‘Bouwavonturen’. Er komen veel rekenactiviteiten kijken bij bouwen: tekenen, inschatten, rubriceren,
plannen. Ze ontdekken hoe het is om architect te zijn of constructeur
of bouwer.
Tijdens deze Grote Rekendag gaan de kinderen onderzoekend rekenen. Want zelf
ontdekken levert inzicht op waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. En het is ook
nog eens heel leuk!
VERKEERSEXAMEN GROEPEN 7
In de klas zijn we al druk bezig om ons voor te bereiden voor het
theoretisch verkeersexamen dat zal plaatsvinden op donderdag 31
maart. Uw kind kan op de volgende site oefenen: Oefenen | VVN
Verkeersexamen.
Dit jaar nemen we in de week van 21 maart deel aan het
verkeersdoolhof. De kinderen kunnen hier al oefenen met de
verkeersborden en de verkeersregels. Ook wordt de fiets gecontroleerd op allerlei punten.
Het praktisch verkeersexamen vindt plaats in de week van 9 t/m 12 mei. Wilt u samen met
uw kind het praktisch verkeersexamen voorbereiden? Dat kan met behulp van een app.
Deze app kunt u vinden op Examen-app | VVN Verkeersexamen. U krijgt t.z.t. hier meer
informatie over.
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WIE KOMT ONS TUINTEAM HELPEN?
De lente komt weer in het land en daarom gaat het tuinteam weer
aan de slag om het schoolplein er weer tiptop te laten uitzien.
Zaterdag 12 maart gaan we alles schoffelen, de wilgenhut
opbinden, het blote voeten pad weer mooi maken, een beetje
snoeien, een insectenhotel plaatsen naast de fietsenstalling en
nieuwe plantjes erbij zetten.
Heeft u zin om ook bij ons gezellige tuinteam te horen, kom dan gerust die zaterdag langs.
Voor volgend jaar zoeken we nog nieuwe vrijwilligers die samen met de leerkracht,
met een groep naar buiten gaan om het schoolplein netjes te maken. De kinderen
vinden dit altijd erg leuk om te doen. Dit is echt niet elke week, er wordt een rooster
voor gemaakt en bij genoeg mensen komt u 1x per maand aan de beurt.

SPONSORLOOP
Vrijdag 22 april, tijdens onze Koningsspelen, is er weer onze
sponsorloop voor een goed doel. Welk doel dat leest u in ’t Blaadje
van april.
Binnenkort krijgt uw kind een sponsorformulier mee naar huis. Hij/zij mag hier bij familie of
buren een vast bedrag vragen voor de rondjes die rond de school gelopen gaan worden.
Zo hopen wij weer een mooi bedrag bij elkaar te kunnen lopen.
Komt u uw kind ook aanmoedigen die dag?
Juf Lianne
EVEN VOORSTELLEN …
Lieve kinderen, ouders en collega’s,
Mijn naam is Driva Schumacher en ik ben 36 jaar. Ik woon samen met
mijn man Gerwin en mijn twee dochters Senna en Nine in de Tolberg
in Roosendaal.
Ik heb de afgelopen 12 jaar met heel veel liefde als leerkracht in de
kleuterbouw gewerkt, maar ik heb daarvoor ook een aantal jaar
ervaring op mogen doen in andere jaargroepen.
Na de carnavalsvakantie start ik op woensdag, donderdag en
vrijdag op De Wingerd en ik heb hier ontzettend veel zin in!
In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met mijn gezin, familie en/of vrienden. Ik hou
heel erg van zingen, muziek (maken) en dansen en ben graag creatief bezig. Ook kan ik
erg genieten van het maken van mooie reizen.
Ik kijk er naar uit om jullie de komende periode te leren kennen!
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