NIEUWSBRIEF ’T BLAADJE JUNI 2022
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KINDERPRAATJE IN ’T BLAADJE
Leerling van groep 5 tijdens de verkeersles:
“Juf: Reindert moet wachten want die staat bij hazentanden!”

HAHAHA!

Leerling uit groep 3:
“Juf, ik heb zeker 100 Donald Ducks onder mijn kussen liggen!
Of ehh …… minstens 10!!
Nou ja …………. zeker 1!”

SCHOOLTIJDEN, K OM OP TIJD!
Het valt vaak niet mee om uw kinderen gewassen, gestreken en
voorzien van tas en eten op tijd op school te krijgen.
Helaas komen er opvallend veel kinderen te laat op school. Het ‘te
laat komen’ is de leerkrachten, directie, kinderen en sommige
ouders een doorn in het oog. Laatkomers missen een deel van de
les én verstoren die voor anderen.
Veelvuldig te laat komen zorgt voor een achterstand en kan bovendien een voorbode
zijn voor spijbelgedrag en voortijdig schoolverlaten op latere leeftijd. Maar bovenal gaat
het ten koste van kostbare onderwijstijd. We spreken van ongeoorloofd te laat komen als
een kind zonder geldige reden te laat in de les is.
Te laat komen valt onder de leerplichtwet en wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. Het
aantal minuten dat het kind te laat komt is niet van belang. De regel is dat de kinderen
na de eerste bel (8.20uur/13.20uur) binnen mogen komen en dat zij uiterlijk voor de
tweede bel (8.30uur/13.30 uur) binnen moeten zijn, omdat de lessen dan starten. Probeer
hier in uw planning rekening mee te houden zodat de leerlingen ongestoord de lessen
kunnen volgen.
WORD JIJ ONZE NIEUWE TSO - MEDEWERKER?
Ben jij een speelkameraadje, luisterend oor en lijkt het je wat om de
kinderen te begeleiden tijdens het overblijven? Dan zijn we dringend op
zoek naar jou!
Je begeleidt kinderen tijdens het eten en tijdens het buitenspelen.
Uiteraard mogen je eigen kinderen op die dag dan gratis overblijven
en ontvang je ook nog een ruime vrijwilligersvergoeding!
Het maakt niet uit of je nu 1, 2, 3 of 4 dagen ingezet wil worden. Ook als je niet op een
vaste dag kunt overblijven maar flexibel inzetbaar wil zijn dan nodigen we je uit om te
reageren.
Je wordt vanuit school begeleid door een medewerker van Kober kinderopvang.
Daarnaast heb je nauw contact met de leerkracht van de klas waar je staat zodat het
overblijven op een leuke en verantwoorde manier kan plaatsvinden.
Zie jij het zitten of heb je nog meer vragen? Reageer dan snel! Wij nemen dan zo spoedig
mogelijk contact met je op.
Reageren kan via tso@wingerd.nl
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PRESENTJE VOOR HET TEAM VAN DE WINGERD

Elk jaar krijgen alle medewerkers van De Wingerd een cadeautje namens alle kinderen
aangeboden voor hun verjaardag.
Afgelopen week hebben zij hun verjaardagscadeautje ontvangen. Dit jaar is er gekozen
voor een cadeaubon van Rituals.
Ze waren er erg blij mee.!

NIEUWS VANUIT HET TUINTEAM
De afgelopen weken is er hard gewerkt op ons schoolplein. De
groepen die tuinbeurt hebben, leren steeds beter hoe ze het
schoolplein moeten onderhouden. Tijdens een tuinbeurt werkt een
groep onder leiding van een lid van het tuinteam.
Ze verwijderen het onkruid, vegen het plein en harken de
houtsnippers.
Het tuinteam heeft op een zaterdagochtend met vereende krachten
de ondergrond van de schommel klaargemaakt voor de nieuwe
ondervloer. Inmiddels is de Tiger Mulch aangebracht. Dit is een
ondergrond die ook vaak in dierentuinen gebruikt wordt. De vloer heeft
een natuurlijke uitstraling en voelt zacht aan. Bovendien levert deze
minder stof en vlekken op dan de houtsnippers die er eerst lagen. Nu
kunnen de kinderen weer heerlijk schommelen.
Voor het komende schooljaar zijn wij op zoek naar nieuwe ouders die
het leuk vinden om één uurtje per 4 á 6 weken samen met een ander tuinteamlid en de
leerkracht, een groepje leerlingen te begeleiden bij het werken op het schoolplein.
Ook ouders die enkele zaterdagen per jaar willen komen helpen voor de grotere klussen
zijn van harte welkom.
Aanmelden kan bij juf Lianne l.v.d.wegen@wingerd.nl
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DE SCHOOLFOTOGRAAF KOMT (HERHAALD BERICHT)
Kam je haren, trek je leukste kleren aan en oefen je vrolijkste glimlach,
want de schoolfotograaf komt weer naar onze school!
Op dinsdag 7 juni en woensdag 8 juni maakt de schoolfotograaf van
ieder kind een portretfoto en een groepsfoto met de eigen klas en
worden er broertjes/zusjes foto’s gemaakt.
Als de foto’s klaar zijn, krijgt iedere leerling een gepersonaliseerd
inlogkaartje. Hiermee kunt u zelf een bestelling plaatsen via de
website www.schoolfoto.nl. U kunt zelf een achtergrond kiezen, een foto-set samenstellen
of andere fotoproducten bestellen. De bestellingen worden rechtstreeks naar het door u
opgegeven adres verstuurd.
De planning van onze schoolfotograaf is als volgt:
Dinsdag 7 juni: Groep 3 t/m 8
Woensdag 8 juni: Peutergroepen en groepen 1/2
Ook is er de mogelijkheid om broertjes en zusjes met elkaar op de foto te laten gaan. Dit
gebeurt op woensdag onder schooltijd.
Heeft uw kind nog broertjes of zusjes die niet op school zitten en u wil wel graag een foto
van al uw kinderen? Jullie zijn van harte welkom op woensdag 8 juni om 12.15 uur in de
aula om deze foto te maken.
We willen de oudervereniging bedanken voor het regelen van de schoolfotograaf.
DE GROTE REKENDAG; 22 JUNI
Op woensdag 22 juni is het op onze school De Grote Rekendag.
Tijdens deze dag gaan de kinderen onderzoekend rekenen.
Het thema van de Grote Rekendag 2022 is Bouwavonturen.

WINGERDDOEDAG GROEPEN 6; 23 JUNI
Op donderdag 23 juni gaan de groepen 6 op pad tijdens de
WingerdDoeDag.
Waar we naartoe gaan, willen we eigenlijk voor de kinderen nog
een beetje geheimhouden, maar dat de kinderen op deze dag heel
veel plezier gaan beleven, daar twijfelen wij niet aan.
Het wordt een echte doe dag.
Als tipje van de sluier kunnen we al wel melden, dat we de hoogte in kunnen, maar ook
lekker op de grond kunnen blijven, dat we er kunnen rennen, maar ook kunnen glijden.
En dat alles in hartje Brabant!
OUDERBEDANKOCHTEND ; 24 JUNI
We naderen weer het einde van het schooljaar. Ook dit schooljaar
hebben de kinderen en leerkrachten dankbaar gebruik mogen
maken van uw support en ondersteuning.
Gelukkig hebben we weer mogen genieten van tal van leuke
activiteiten op onze school.
Zonder uw hulp zou dit op deze manier zeker niet mogelijk zijn geweest. Wij willen u
daarom uitnodigen op vrijdagochtend 24 juni van 10.30 uur tot 12.00 uur voor een kopje
koffie of thee met iets lekkers en hierbij te genieten van verschillende optredens van de
kinderen.
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Opgeven kan via onderstaand mailadres o.v.v. ouderbedankochtend. Graag horen we
van u met hoeveel personen u komt.
m.nagtzaam@wingerd.nl (juf Mariska)
WINGERDDOEDAG GROEPEN 4 ; 28 JUNI
Op dinsdag 28 juni gaan de groepen 4 naar Scheveningen.
In de ochtend gaan de kinderen veel doen en ontdekken in
Legoland. In de middag doen we activiteiten op het strand van
Scheveningen. Hopelijk kunnen we dit onder een zonnige hemel
doen.
We verzamelen de kinderen meteen bij de bus. De kinderen melden zich eerst even bij
hun juf zodat deze kan bijhouden wie er in de bus zit.
 De bus vertrekt op school om 8.30 uur.
 We komen terug op school rond 16.30 uur.
 Geef uw kind een stevige rugzak mee met voldoende eten en drinken voor de hele
dag.
 Geef uw kind kleding aan en spullen mee die passend zijn bij de weersverwachting
en de activiteiten van die dag.
 Een kleine handdoek kan handig zijn bij mooi weer. We gaan NIET zwemmen maar
wellicht wel pootjebaden.
 Snoepjes mogen meegenomen, maar beperk alstublieft de hoeveelheid.
 Waardevolle spullen zoals telefoons mogen niet meegenomen worden.
STUDIEDAG 29 JUNI: ALLE KINDEREN VRIJ
Op woensdag 29 juni is er een studiedag voor het team.
De kinderen zijn deze dag vrij.

WINGERDDOEDAG GROEPEN 3; 30 JUNI
Op donderdag 30 juni a.s. gaan de groepen 3 naar Safaripark De
Beekse Bergen.
De kinderen komen op de gewone tijd naar school. We vertrekken
rond 9.00 uur met de bus.
Wilt u uw zoon/dochter een rugzak meegeven met daarin eten en drinken voor heel de
dag? Eventueel ook een verschoning meegeven.
Wij verzoeken u geen geld en andere kostbaarheden mee te geven.
Wij verwachten rond 16.30 uur terug op school te zijn.
We hopen dat het een beestachtige gezellige dag zal worden!
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