NIEUWSBRIEF ’T BLAADJE JULI 2022
KALENDER:
Di 05-07

Uitgifte ’t Blaadje
Wingerd DoeDag groepen 1/2

Vr 08-07

(Kind)rapport mee groep 1 t/m 7
Vergadering leerlingenraad

Ma 11-07 t/m vr 15-07 Vorderingsgesprekken groepen 1 t/m 7
Wo 13-07

Kennismakingsochtend

Do 14-07

Eindmusical groep 8b voor opa’s en oma’s + oud-leerlingen

Vr 15-07

Eindmusical groep 8a voor opa’s en oma’s + oud-leerlingen

Ma 18-07

Eindmusical groep 8b

Di 19-07

Eindmusical groep 8a

Wo 20-07

Uitbezemen groep 8: 11.30 uur
Afscheidsavond groep 8: vanaf 18.00 uur
(Kind) rapport mee groep 8

Do 21-07

Groep 8 vrij

Vr 22-07

Groep 8 vrij

Vr 22-07

Eindtijd: 12.00 uur. Alle leerlingen ’s middags vrij

23-07 t/m 04-09

Zomervakantie
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KINDERPRAATJE IN HET BLAADJE
Leerling uit groep 3: “Ik heb een broertje gekregen. Mijn papa heeft
papaverlof. Ik wil graag broertjesverlof!”

WINGERD DOEDAG KLEUTERGROEPEN
De groepen 1/2 gaan dinsdag 5 juli op Wingerd DoeDag naar
speelboerderij Den Scherpenberg in Rucphen.
Deze leuke speelboerderij biedt voor kinderen een wereld aan
spelgelegenheid. Zowel binnen als buiten.
Ze kunnen plezier maken in de speeltuin, met de dieren of met pony
rijden.
Laat deze mooie dag maar komen, wij zijn er klaar voor!
Voorproefje? Kijk op: https://denscherpenberg.nl/
(KIND)RAPPORT EN VORDERINGSGESPREKKEN
Op 8 juli krijgen de kinderen het rapport en het kindrapport mee naar
huis. Wij hopen dat u het kindrapport en het rapport van de
leerkracht voorafgaand aan het oudergesprek, thuis met uw zoon of
dochter bespreekt.
In de week van 11 juli vinden de oudergesprekken plaats. U ontvangt van de
leerkracht(en) via Parro een uitnodiging om in te schrijven voor het oudergesprek.
Neem het rapport alstublieft mee naar het gesprek.
We ontvangen het rapportmapje graag voor de zomervakantie terug op school.
SKATECLINICS
Op maandag 11 juli en dinsdag 12 juli zijn er skateclinics voor de
groepen 4 t/m 8. De clinics worden verzorgd door Skate-Away in “de
Blauwe Speeltuin.”
Voorbereiding:
Neem zoveel mogelijk je eigen spullen mee, zoals: skates, pols-, elleboog-,
kniebescherming en een helm (fietshelm, paardrijcap, skihelm, skatehelm, etc).
Als je geen materialen hebt, mag je deze lenen.
Pet of muts dragen onder de geleende helm is verplicht.
En duimen voor droog weer die dag, want anders kan het niet doorgaan.
Rooster maandag 11 juli
08.40 - 09.40 uur: gr. 6A
09.50 - 10.50 uur: gr. 4B
11.00 - 12.00 uur: gr. 5B
13.30 - 14.30 uur: gr. 7B
14.30 - 15.30 uur: gr. 8B
Rooster dinsdag 12 juli
08.40 - 09.40 uur: gr. 6B
09.50 - 10.50 uur: gr. 4A
11.00 - 12.00 uur: gr. 5A
13.30 - 15.00 uur: gr. 7/8A
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KENNISMAKINGSOCHTEND
Woensdag 13 juli is de jaarlijkse stoeltjesochtend, de ochtend
waarop alle kinderen kennis mogen maken met hun nieuwe klas en
hun nieuwe leerkracht(en).
Alle kinderen starten de dag gewoon in hun eigen lokaal.
De toekomstige groepen 1/2 en 3 krijgen de hele dag les van hun ‘nieuwe’ leerkracht.
De kinderen van de toekomstige groepen 4 t/m 8 gaan na de ochtendpauzes
kennismaken met hun toekomstige juf(fen) of meester(s) in hun nieuwe lokaal.
• Let op: de kinderen van de toekomstige groepen 5 (huidige groepen 4) zijn die dag
om 12.15 uur uit.
Voor veel kinderen is dit een spannende dag. We zullen goed voor uw dochter/zoon
zorgen en hebben er zelf al erg veel zin in!
•
•

RUGZAK EN ETUI VOOR DE TOEKOMS TIGE KINDEREN VAN GROEP 3
De kinderen die volgend schooljaar naar groep 3 gaan, mogen een rugzak
meenemen. Een rugzak met koorden is niet handig. De kinderen hangen
namelijk de rugzak met hun eten en drinken aan hun stoel. Een tas met twee
banden is het fijnst.
De kinderen mogen ook een kleine etui meenemen. Ze krijgen kleurpotloden,
gum etc. van school dus deze hoeven niet aangeschaft te worden.
GROEP 8; WE ZWAAIEN ZE FEESTEL IJK U IT
We naderen weer het einde van het schooljaar en voor de kinderen van groep 8 betekent
dat het einde van hun basisschooltijd. Dan vinden de gebruikelijke activiteiten, zoals
musical en afscheid plaats.
De afscheidsmusical
De groepen 8 voeren de musical “Wie steelt de show?” verschillende
keren op:
•
•
•
•
•

Donderdag 14 juli om 9.00 uur: groep 8B voor opa's en oma's en oud-leerlingen.
Vrijdag 15 juli om 9.00 uur: groep 8A voor opa's en oma's en oud-leerlingen.
Maandagavond 18 juli: om 19.00 uur: groep 8B voor de ouders, broertjes en zusjes
Dinsdagavond 19 juli: om 19.00 uur: groep 8A voor de ouders, broertjes en zusjes
18 + 19 juli overdag: De groepen 1 t/m 7 bekijken de musical onder schooltijd.

Uitbezemen
De laatste schooldag van de basisschooltijd wordt natuurlijk op een leuke
manier afgesloten en dat doen we op woensdag 20 juli om 11.30 uur.
Juf Karin, meneer Armand en meneer Wouter en alle kinderen van de groepen 1 t/m 7
bezemen de kinderen op het schoolplein uit. Alle ouders, opa’s en oma’s enz. zijn hierbij
van harte welkom! Wij willen u vriendelijk vragen om tijdens het uitbezemen achter de
kinderen te blijven staan zodat iedereen het uitbezemen goed kan zien en de
mogelijkheid heeft om foto’s te maken.
Afscheidsavond
‘s Avonds hebben de kinderen van groep 8 en hun ouders een
afscheidsavond op school. Zij hebben hiervoor reeds de uitnodiging
ontvangen. Wij hopen dat het weer een geweldig afscheid zal worden!
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WIE KOMT ONZE GEZEL LIGE OV VERSTE RKEN ? BESTUURSLID WORDEN?
Welke enthousiaste ouder heeft zin om zich op een leuke manier in
te spannen voor de school van onze kind(eren)? Wie wil eens op een
andere wijze betrokken zijn bij de school?
Voor die ouders is het leuk om actief deel te nemen aan onze
oudervereniging door bestuurslid te worden.
Een bestuurslid houdt zich onder andere bezig met het organiseren van bijzondere
activiteiten op school, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de carnaval enz. Het
organiseren gebeurt in werkgroep-vorm, wat inhoudt dat je met een paar andere ouders
en een paar leerkrachten de activiteit bespreekt, samen de afspraken maakt en de taken
verdeelt. Dit gebeurt in een paar vergaderingen die onderling afgesproken worden.
Daarnaast hebben we ongeveer 6 keer per schooljaar de OV-vergaderingen op een
avond in de week van 19.30 – 21.00 uur. Hier komen zoveel mogelijk bestuursleden samen
om hetgeen georganiseerd wordt en de zaken die op school spelen te bespreken.
Wie weinig tijd heeft kiest 1 of 2 activiteiten, en wie wat meer tijd te besteden heeft, kan
wat meer doen. Dat kan ieder voor zichzelf bepalen, en de taken die verdeeld moeten
worden gaan altijd in onderling overleg. In het begin van het schooljaar worden deze
activiteiten verdeeld.
In deze tijd, waarin iedereen het toch aardig druk heeft, is de term ”Vele handen maken
licht werk” zeer van toepassing. Daarom zouden we het fijn vinden veel aanmeldingen te
krijgen voor onze vereniging zodat we met een grote groep gezellige mensen de
activiteiten voor onze kinderen goed kunnen organiseren.
Kom jij ons versterken? Meld je aan via: ovdewingerd@outlook.com
ONS TUINTEAM-ERVARINGSDESKUNDIGE IRIS AAN HET WOORD
Ik (Iris, moeder van kind in groep 8) zit nu twee jaar in het tuinteam
en ik geniet ervan ongeveer één uurtje in de drie maanden de
tuinbeurt te verzorgen. Het is zo leuk om te zien dat de kinderen
genieten van het werken in de schooltuin. Er is veel veranderd sinds
het aanpassen van ons schoolplein: Er wordt gespeeld rond de
wilgenhut, gevoetbald in het pannaveldje en de schommel draait
(zwaait) ook overuren. Door de bomen is er meer schaduw op het schoolplein en in de
zandbak wordt ‘gekookt’ met bloemetjes.
Wat doen we tijdens de tuinbeurt? In drie groepen gaan de kinderen aan de slag en het
is fijn voor de leerkracht dat er twee ouders/opa’s/oma’s ook één groepje begeleiden.
Je hoeft geen groene vingers te hebben (mag wel natuurlijk ☺) In het voor- en najaar
plannen we een zaterdagochtend voor snoei/tuinwerkzaamheden.
Heb je zin om op school te helpen om samen met de kinderen de tuinbeurt te verzorgen?
Het kost niet veel tijd maar je krijgt er zeker positieve energie voor terug!
Stuur een mail naar juf Lianne. l.v.d.wegen@wingerd.nl
We sluiten binnenkort het tuinschooljaar met z’n allen af dus het zou leuk zijn om voor die
tijd nog kennis te maken!

ZOMERLEZEN VOORKOM EEN DIP!
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Om kinderen te stimuleren om deze zomer te blijven lezen
biedt de bibliotheek samen met een aantal bekende
kinderboekenschrijvers iets nieuws aan: Vakantielezen!
Omdat lezen leuk is én om de bekende leesdip of zomerdip
te voorkomen: achteruitgang van je leesniveau door zes
weken vakantie.
Tijdens Vakantielezen gaan kinderen thuis met hun ouders op schattenjacht. Op de
website www.vakantie-lezen.nl reis je deze zomervakantie naar 6 landen. Daar kun je
opdrachten doen, schatten verzamelen én spiksplinternieuwe verhalen lezen van o.a.
Paul van Loon, Tosca Menten en Manon Sikkel. Lukt het jullie om alle 6 de schatten te
vinden? Dan maak je kans op een mooie prijs.
De spellen en verhalen zijn vooral bedacht voor kinderen uit groep 3 en 4, maar meedoen
kan met het hele gezin. Meer lezen in de zomervakantie? Kom langs in een vestiging van
de Bibliotheek West-Brabant of kijk op www.bibliotheekwb.nl.
STUDIEDAGEN EN SCHOOLVAKANTIES IN 2022-2023

Omdat het fijn is de studiedagen en vakanties op tijd te weten, delen we deze alvast.
Studiedagen Team:
05-10-2022
06-12-2022
11-04-2023
30-05-2023
23-06-2023
Vakanties:
Herfstvakantie 24 okt. t/m 28 okt. 2022
23 december 2022: ’s middags vrij
Kerstvakantie 26 dec. 2022 t/m 6 jan. 2023
Krokusvakantie 20 febr. t/m 24 febr. 2023
2e Paasdag 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Koningsdag 27 april 2023 (valt in meivakantie)
Bevrijdingsdag 5 mei 2023 (valt in meivakantie)
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
2e Pinksterdag 29 mei 2023
14 juli 2023: ‘s middags vrij
17 juli t/m 25 aug. 2023: Zomervakantie 2023
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WIE KOMT EEN KEUZEUURVERZORGEN? THEMA: VRIENDSCHAP EN CULTUUR
Vanaf groep 5 wordt er eens per jaar een keuzeweek gehouden. In die week kunnen
kinderen deelnemen aan een workshop of informatiebijeenkomst die geleid wordt door
ouders, ooms en tantes of bijvoorbeeld opa’s en oma’s. Zo is er weleens een automonteur
op bezoek geweest waarbij kinderen een kijkje onder de motorkap konden nemen of
leerden kinderen van alles van een schoonheidsspecialiste.
Een week waarin de kinderen een kijkje kunnen nemen in iets anders dan een
schoolboek.
Wie zoeken wij? Wij zoeken mensen die iets willen vertellen over (hun) cultuur.
In de week van 26 t/m 30 september wordt in de groepen 5 en 6
gestart met het thema “Vriendschap en cultuur”. We zouden het
geweldig vinden als er ouders, opa’s en oma’s of andere bekenden
iets komen vertellen over hun cultuur in een workshop van ongeveer
1 uur. Het tijdstip wordt in overleg gepland.
Wij denken aan mensen die van oorsprong uit een ander land
komen of in een ander land gewoond hebben of mensen die vanuit
hun eigen cultuur iets willen vertellen of willen doen met de kinderen.
Dit kan ook iets typisch uit de Nederlandse cultuur zijn. Steekwoorden die bij dit thema van
Topontdekkers centraal staan, zijn: Geloof Islam Moskee Christendom Kerk Jodendom
Synagoge Eten Feestdagen Geloof Gewoontes Kleding Tradities.
Is er wellicht iemand die voor de vier groepen 5 en 6 een bezoek aan de moskee kan
regelen voor ons? Geef u op bij juf Ingrid i.v.hees@wingerd.nl. Of neem voor informatie
contact met haar op.
TIJD VOOR ZOMERVAKANTIE

Het schooljaar zit er alweer bijna op. Ondanks enkele weken thuisonderwijs, hebben we
een prachtig schooljaar gehad. De kinderen hebben ontzettend veel bijgeleerd en zijn
weer heel wat wijzer geworden.
Naast het harde werken, was het een schooljaar waarin we weer konden vieren en
ontmoeten. Een jaar waarin we de rode loper meermalen konden uitrollen.
Het zomerfeest met het afscheid van meneer Peter was een feestelijke aftrap van het
schooljaar. Ook Sinterklaas werd groots onthaald op de rode loper. En niet te vergeten
was daar de sportdag tijdens Koningsspelen en mochten wij u weer ontvangen in onze
aula tijdens de ouderbedankochtend.
Dat ons jaarthema “We leggen de rode loper uit!” zo heeft mogen uitpakken deed ons
allen goed!
We gaan er straks even tussenuit om te genieten van de vakantie. Wij wensen u allen een
heerlijke vakantie zonder zorgen toe. Graag tot ziens in september! Dan gaan weer vol
goede moed en met veel plezier het nieuwe schooljaar in.
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