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Presentatie schoolproject
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KINDERPRAATJE IN HET BLAADJE
Leerling van groep 4 tijdens de gymles: “Juf, heb je voor mij wat van
dat Olympisch stof?”
(De leerling wilde graag magnesiumpoeder hebben)

STUDIE 2-DAAGSE
Op donderdag 7 en vrijdag 8 april is er een studie 2-daagse voor
het hele team van De Wingerd.
Op deze twee dagen zijn de kinderen vrij.

PAASVOETBALTOERNOOI
Op woensdag 13 april vindt sinds lange tijd weer het Roosendaals
Paasvoetbaltoernooi plaats.
We hebben er heel veel zin in. Komt u de kinderen aanmoedigen?
Waar? Op de sportvelden van DVO (meisjes) en RKVV Roosendaal
(jongens)
Hoe laat? Van 13.15 uur tot 17.00 uur.

ZWERFBOEKENKAST
Kent u onze zwerfboekenkast al? Deze staat onder de overkapping
vol met kinderboeken om mee te nemen en/of te ruilen voor andere
boeken.
Er zijn nu 27 nieuwe boeken bij gekomen. Voor ieder wat wils. Kom
gerust eens een kijkje nemen en zoek lekker een boek uit.
Soms zit er een plankje voor de deuren. Dit is om te zorgen dat de kast niet openwaait. U
kunt er dan gewoon gebruik van maken. Alleen even het plankje opzijschuiven.
Als het hek van het schoolplein open is, dan is de zwerfboekenkast ook open.
Veel lees- en kijkplezier!
IEP EINDTOETS GROEPEN 8
Alle basisscholen zijn wettelijk verplicht om een eindtoets te laten
maken. Iedere school is vrij om zelf een eindtoets te kiezen, zo
kunnen scholen een toets kiezen die het beste bij de visie van de
school past.
Wij hebben gekozen voor de IEP Eindtoets. De Eindtoets wordt op 20 en 21 april in de
groepen 8 afgenomen. De uitkomst is een richtlijn die het niveau bepaalt voor het
voortgezet onderwijs.
Wij wensen de kinderen van groep 8 veel succes!
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PRESENTATIEAVOND SCHOOLPROJECT
Schoolproject ‘We leggen de rode loper uit!’
Donderdag 14 april is onze presentatieavond rondom het thema

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 langs de klassen lopen om te bekijken wat kinderen gemaakt hebben. Ook de
peutergroep toont deze avond waaraan zij gewerkt hebben.
Er zijn presentaties op het podium in de aula en op het buitenpodium.
Mocht het deze avond slecht weer zijn dan verplaatsen we alle optredens naar het
podium in de aula en laten we dit u weten via een berichtje in Parro.
Schema optredens bij goed weer
Binnen (podium aula)
18.45 uur
Groep 3B
juf Edith en juf Roos
19.00 uur
Groep 4A
juf Amber
19.15 uur
Groep 6A + 6B
meneer Bastien en meneer Joost
19.30 uur
Groep 7/8A + 8B meneer Armand en meneer Wouter
Buiten (buitenpodium schoolplein)
18.45 uur
Groep 1-2A
juf Lianne en juf Helmy
19.00 uur
Groep 3A
juf Judith en juf Saskia
19.15 uur
Groep 5A + 5B
juf Debbie, juf José en juf Pauline
19.30 uur
Groep 7B
meneer Ron
Schema optredens bij slecht weer
Binnen (podium aula)
18.30 uur
Groep 1-2A
juf Lianne en juf Helmy
18.40 uur
Groep 3B
juf Edith en juf Roos
18.50 uur
Groep 3A
juf Judith en juf Saskia
19.00 uur
Groep 4A
juf Amber
19.10 uur
Groep 5A + 5B
juf Debbie, juf José en juf Pauline
19.20 uur
Groep 6A + 6B
meneer Bastien en meneer Joost
19.30 uur
Groep 7B
meneer Ron
19.40 uur
Groep 7/8A + 8B meneer Armand en meneer Wouter
Met behulp van pijlen geven wij deze avond een looproute aan.
Wij vragen u vriendelijk om deze pijlen te volgen.
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SPONSORLOOP & KONINGSSPELEN
Op vrijdag 22 april zijn de landelijke Koningsspelen. Op deze mooie
dag gaan wij onze jaarlijkse sportdag en de sponsorloop houden. De
sponsorloop zal verweven worden in de sportdag.
Voor de sponsorloop dit jaar hebben we het thema Kinderen voor
Kinderen gekozen. We willen heel graag geld inzamelen voor de
kinderen die vanuit Oekraïne naar Roosendaal zijn gekomen, om ze
een onvergetelijk dagje uit bezorgen. We willen, zeg maar, “De rode loper” voor ze
uitleggen.
Deze week krijgen alle kinderen een sponsorbrief mee naar huis en mogen ze een gift
gaan vragen bij familie of buren. Het geld mag meteen gevraagd worden en uiterlijk 20
april, samen met het formulier, ingeleverd worden bij de leerkracht.
De peuters die die dag aanwezig zijn, nemen ook deel aan de sportdag. De 3-jarige
peuters doen zelfs mee met de sponsorloop.
Op die dag zullen we met de hele school starten met het Koningsontbijt. We verwachten
de kinderen die dag om 8.20 uur op school, zodat we om 8.30 uur aan het ontbijt kunnen
beginnen. Daarna gaan we door met de spelen. Voor de groepen 5 t/m 8 zal er die dag
een continurooster zijn tot 14.30 uur. Zij nemen eten en drinken mee naar school voor de
lunch. De groepen 1 t/m 4 zijn gewoon om 12.00 uur uit.
Wij willen u vragen de kinderen een bidon of drinkbeker met water mee
te geven om tijdens het sporten wat te kunnen drinken. Deze kunnen
ze op school ook weer vullen. De OV zorgt voor een traktatie in de
pauze.
Voor deze dag hebben we natuurlijk jullie hulp nodig. U kunt uzelf nog
steeds opgeven om te helpen met de spellen in de ochtend voor de
groepen 3-4 en/of 5-6. Dit kunt u nog doen tot 11 april bij juf Saskia.
( s.govers@wingerd.nl )
VERKEERSEXAMEN GROEPEN 7
Het praktisch verkeersexamen vindt plaats in week 19 (10, 11 of 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.
Ouders en kinderen van de groepen 7 krijgen tegen die tijd meer informatie over het
praktisch verkeersexamen.
VERKEERSSITUATIE RONDOM DE SCHOOL
Wij willen 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. De laatste tijd komen er helaas
toch meerdere klachten van omwonenden over parkeeroverlast
rondom de school.
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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.
Samen zorgen we ervoor dat de veiligheid voor alle kinderen wordt gewaarborgd!
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