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KINDERPRAATJE IN HET BLAADJE
Leerling groep 4 loopt om half 4 naar juf Mariska, die bij de poort staat en
vraagt: “Juf, toen ik om 13.20 uur op school kwam, had ik toen een jas aan?”
#jufmariskaweettochaltijdalles?

IN ACTIE VOOR DE “DE BLAUWE SPEELTUIN”
Heb jij thuis lege plastic flessen liggen? Zo ja, dan zouden wij het heel
erg waarderen als je die mee wil nemen naar school. Wij hebben
namelijk een goede actie waar we graag geld voor in willen
zamelen. Het gaat om een talud-glijbaan (een glijbaan op een
heuvel) voor de Blauwe Speeltuin aan de Ligusterberg. Er komen
doeltjes, een schommel en een groot speeldorp, maar vanwege
een tekort aan geld werd de talud-glijbaan geschrapt. Dat is heel jammer, daarom is er
een crowdfunding gestart en daar willen wij graag geld voor inzamelen.
De flessen kunnen in alle klassen worden afgegeven. Wij halen ze op en zorgen dat ze
worden ingeleverd en dat het geld naar de glijbaan gaat! Alle kleine bedragen bij elkaar
kunnen samen een heel mooi bedrag opleveren!
De actie loopt tot de laatste schooldag voor de vakantie, 23 juli.
Namens alle kinderen die in de Blauwe Speeltuin komen spelen, bedankt!!
Groetjes,
Margreet Huizer, moeder van Yfke (1-2a) en Fenna (5a)
WINGERD DOEDAG GROEPEN 3 EN 4
Vandaag, dinsdag 6 juli, zijn de kinderen van de groepen 3 en 4 op
Wingerd Doedag naar Safaripark De Beekse Bergen.
We verwachten ze rond 16.15-16.30 uur terug op school.
Veel plezier allemaal!
WINGERD DOEDAG VAN GROEP 6B, 6/7 EN 7B
Op donderdag 8 juli gaan groep 6b, 6/7 en 7b op schoolreis naar
Blijdorp. Wat later dan gepland, maar we zijn blij dat het alsnog door
kan gaan! We gaan er in ieder geval goed van genieten en maken
er een leuke dag van!
Nog even wat praktische zaken:
• Om half 9 zal de bus richting Blijdorp vertrekken, dus we verwachten de kinderen
rond 8.15 op school. Als alles normaal verloopt, dan zullen we rond half 5 weer
terug op school aankomen.
• Geef de kinderen een lunchpakketje en een pauzehap mee, dan kunnen ze dit
opeten in Blijdorp. 's Middags krijgen de kinderen nog een lekkere traktatie van
ons.
De Wingerd Doedag draait om plezier en gezelligheid samen. We willen daarom graag
dat de mobiele telefoons thuis worden gelaten. Zo houden we het onderling gezellig en
kan er ook niets gebeuren met deze kostbare apparaten.
Dan is het nu alleen nog hopen op mooi weer!
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OP NAAR DE BOERDERIJ
Vrijdag 9 juli vieren juf Edith, juf Roos en juf Jente hun verjaardag. Ter
gelegenheid daarvan zullen wij een uitstapje gaan maken naar de
boerderij van juf Edith. Om 9.00 uur vertrekken ze vanuit school met
de auto naar Oud Gastel.
Eten en drinken hoeven de kinderen van groep 3b natuurlijk niet mee
te nemen. Het is wel verstandig dat de kinderen oude kleren en
laarzen aan doen.
NIEUWS VANUIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Onze voorzitter Johan Claassens en Ron van Dijk gaan ons helaas
verlaten. Daarom hebben we onlangs een oproep gedaan voor
nieuwe MR-leden. Op deze oproep hebben twee kandidaten zich
gemeld. Daarom waren er geen verkiezingen nodig.
We kunnen u nu mededelen dat Robert Meijer (vader van Ning Lei)
en Maartje Bruijns (mama van Jits, Juultje en Pip) vanaf komend
schooljaar deel gaan uitmaken van onze MR.
We kijken uit naar een goede samenwerking.
(KIND)RAPPORT EN VORDERINGSGE SPREKKEN
Op 9 juli krijgen de kinderen het rapport en het kindrapport mee naar
huis. Wij gaan ervan uit dat u het (kind)rapport, voorafgaand aan
het oudergesprek, thuis met uw zoon of dochter bespreekt. We
ontvangen het rapportmapje graag voor de zomervakantie terug
op school.
In de week van 12 juli vinden de oudergesprekken op De Wingerd
plaats. Wij vinden het mooi om alle ouders weer te kunnen
ontmoeten.
Gezien de recente ontwikkelingen en versoepelingen hebben we de
wens uitgesproken om de oudergesprekken, wanneer mogelijk, fysiek op school te
voeren. Helaas is een aantal collega's, wegens gezondheidsredenen, genoodzaakt de
gesprekken digitaal te voeren. Deze leerkrachten zullen u hiervan op de hoogte brengen
en de gesprekken digitaal uitzetten.
U ontvangt van de leerkracht(en) een uitnodiging om in te schrijven via Parro voor het
oudergesprek.
We hebben zin om alle ouders weer te zien!
KENNISMAKINGSOCHTEND
Woensdag 14 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!
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GROEPSINDELING SCHOOLJAAR 2021 -202
Nieuwe groep
1-2a
1-2b
1-2c
1-2d
1-2e
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7b
7-8a

Leerkracht

Werkdagen

Juf Helmy

ma + di

Juf Lianne
Juf Barbara
Juf Marjolein Lips
Juf Sonja
Juf Marja
Juf Daisy
Juf Marja
Juf Kimberly
Juf Marja
Juf Judith
Juf Saskia
Juf Edith
Juf Roos

wo + do + vrij
ma + di
wo + do + vrij
ma + wo + do + vrij
di
ma + di + wo + do
vrij
ma + di + do + vrij
wo
ma + di + wo
do + vrij
ma + di + wo
do + vrij

Juf Amber

ma t/m vrij

Juf José
Juf Marjolein Verwijs
Juf Debbie
Juf Ingrid
Juf Pauline
Juf Marjolein Verwijs
Meneer Bastien
Juf Helmy

ma + di + wo
do + vrij
ma + di-middag + wo
di-ochtend + do + vrij
ma + di + do + vrij
wo
ma + di + do + vrij
wo

Meneer Joost

ma t/m vrij

5b

ma t/m vrij

6b

ma t/m vrij behalve di-middag
di-middag

6-7a

ma t/m vrij

7b

nieuwe collega
(vacature)
i.c.m. juf Brenda
Meneer Armand
Juf Marjolein Verwijs

8b

Meneer Wouter

Ondersteuning
7b, 7/8a, 8b

Juf Brenda

Dit was groep

3b
3a
4b
4a
5a

Bemensing 2021-2022
• Juf Marjolein Lips is onze nieuwe leerkracht in groep 1-2. Wij zijn blij dat zij ons team komt
versterken! Welkom Juf Marjolein!
• Onze intern begeleiders zijn Juf Nicole (onderbouw) en juf Petra (bovenbouw).
• Daltoncoördinatoren zijn juf Marjolein Verwijs en juf Debbie.
• Juf Josje zal met name managementtaken uitvoeren.
• We hebben op dit moment vier onderwijsassistenten; juf Mariska, juf Celine, juf Helen
en juf Jente. Hier staat nog één vacature voor open.
• Onze vakdocenten zijn juf Resi (gym), meneer Ronald (muziek), meneer Martijn
(theater) en Juf Pauline Klophaus (Spaans).
• Meneer Peter (conciërge) zal ons eind september gaan verlaten. Hij gaat dan
genieten van zijn welverdiende pensioen. Meneer Ronald van Tiggelen zal dan al zijn
taken overnemen.
• Juf Marie-José is onze administratieve kracht.
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STUDIEDAGEN EN SCHOOLVAKANTIES IN 2021 -2022
Studiedagen team:
• 05-10-2021
• 06-12-2021
• 11-02-2022
• 07-04-2022
• 08-04-2022
• 29-06-2022

Vakanties:
• Herfstvakantie 25 okt. t/m 29 okt. 2021
• Kerstvakantie 24 dec. 2021 t/m 7 jan. 2022
• Krokusvakantie 28 febr. t/m 4 maart 2022
• 2e Paasdag 18 april 2022
• Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
• Koningsdag 27 april 2022 (valt in meivakantie)
• Bevrijdingsdag 5 mei 2022 (valt in meivakantie)
• Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
• 2e Pinksterdag 6 juni 2022
• Zomervakantie 2022 25 juli t/m 2 sept. 2022

GROEPEN 8; WE ZWAAIEN ZE FEESTELIJ K UIT!
We naderen weer het einde van het schooljaar en voor de kinderen
van groep 8 betekent dat het einde van hun basisschooltijd. We zijn
heel erg blij dat we het "Afscheid van groep 8", uiteraard in
aangepaste vorm, toch door kunnen laten gaan.
Op maandag 19 juli voeren de kinderen van groep 8b voor hun
ouders, broer(s) en zus(sen) om 19.00 uur de musical “Expeditie
Beachclub” op.
Op dinsdag 20 juli voeren de kinderen van groep 8a de musical om
19.00 uur op. De kinderen van de groepen 1 t/m 7 bekijken de musical onder schooltijd.
Het einde van je basisschooltijd wordt natuurlijk op een leuke manier afgesloten en dat
doen we op woensdag 21 juli:
* 11.00 uur: “uitbezemen” van de kinderen door de leerkrachten
van groep 8, juf Karin en alle kinderen van de groepen 1 t/m 7. Na
het uitbezemen gaan de kinderen van groep 8 naar huis. De
kinderen van de groepen 1 t/m 7 blijven tot 12.00 uur op school!

* 18.00 uur: de kinderen eten samen met het team op school en
om 19.45 uur begint ook
voor
de
ouders het “officiële”
gedeelte van de Afscheidsavond. De ouders van groep 8
hebben
inmiddels de
uitnodiging met
daarin
verdere
informatie ontvangen. Wij hopen dat het weer een geweldig
afscheid zal worden!!!
SPORTDAG VERZET NAAR HET VOORJAAR
Voorgaande jaren werd de sportdag altijd in september gehouden.
Komend schooljaar hebben wij in september het ‘Wingerd
zomerfeest’ en het afscheid van meneer Peter. Kortom allerlei
feestelijke activiteiten.
Daarom verschuiven we onze jaarlijkse sportdag naar de
Koningsspelen op vrijdag 22 april.
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HET WINGERD ZOMERFEEST 22 SEPTEMBER

We kunnen jullie het heuglijke nieuws melden dat we Het Wingerd Zomerfeest hebben
kunnen verzetten.
Op woensdag 22 september 2021 van 17.00 tot 20.30 uur houden wij ons traditionele
zomerfeest. Hiermee openen we samen het nieuwe schooljaar. We kunnen jullie dan
eindelijk ook ons nieuwe, mooie, groene schoolplein laten zien.
Natuurlijk staat het feest bol van leuke activiteiten voor het hele gezin.
Spelletjeskaart voor onze leerlingen
In en om de school kunnen de kinderen leuke spelletjes doen. Spelletjeskaarten voor alle
peuters en leerlingen die bij ons op De Wingerd zitten kunnen in de eerste schoolweek
besteld worden bij één van de leerkrachten. Een spelletjeskaart kost € 2,50. Dit
is inclusief snoepje en limonade.
Toegangskaart voor ouders
De toegangskaarten voor de ouders zijn uiteraard gratis. Ieder gezin ontvangt twee
toegangskaarten. U kunt helaas geen spelletje meedoen maar uitbundig aanmoedigen
mag natuurlijk wel!
Tijdvakken
Het is in verband met de coronamaatregelen een ander zomerfeest dan u van ons
gewend bent. We zijn gebonden aan een maximaal aantal bezoekers en daarom
maken we tijdens dit feest gebruik van tijdvakken.
Tijdvak geel:
17.00 – 18.00 uur
Tijdvak groen:
18.15 – 19.15 uur
Tijdvak blauw:
19.30 – 20.30 uur
Inschrijven
Omdat we werken met tijdvakken willen we u vragen om een eerste en tweede
voorkeur door te geven. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw
voorkeur. Maar let wel: VOL = VOL!
In de eerste schoolweek krijgt uw oudste kind van ons een brief met strookje mee naar
huis. Hier kunt u uw eerste en tweede voorkeur op aangeven. Daarnaast vragen wij u
ook om in te vullen met hoeveel personen u aanwezig zult zijn. Het strookje kunt u uiterlijk
vrijdag 10 september bij één van de groepsleerkrachten van uw kind(eren) inleveren.
De verdere invulling van ons Wingerd Zomerfeest wordt in ’t Blaadje van september
bekend gemaakt. We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal weer bij ons op school
te mogen begroeten.
We leggen de rode loper uit en maken er samen een bruisend feest van!
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IS UW PEUTER TOE AAN EEN UITDAGING?
Is uw peuter toe aan uitdaging, samenspelen en wilt u uw peuter goed voorbereiden op
de basisschool? Dan bent u samen met uw peuter van harte welkom voor een
rondleiding op onze locatie, dan vertellen wij u graag meer!
Check onze vernieuwde website www.kober.nl voor meer informatie en foto’s. U kunt
online een rondleiding aanvragen, dan nemen we spoedig contact met u op.
Zien we jullie snel?
Juf Brigitte, Juf Birgit en Juf Marjolijn

SJORS SUMMERFUN
Op zoek naar leuke niet dure activiteiten voor de kinderen in de zomervakantie? Kijk dan
bij Sjors Summerfun. (klik om doorgelinkt te worden)
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ZOMERLEZEN: TIPS TEGEN DE ZOMERDIP
Om het succes van de leesontwikkeling gedurende het afgelopen
schooljaar vast te houden en te voorkomen dat een terugval
optreedt in de vakantie, is het belangrijk om thuis regelmatig te
blijven lezen. Hoe? Bijvoorbeeld met deze leuke boeken voor groep
3 tot en met 8! Klik op de boeken om te kunnen bestellen.
Voor wie naar groep 4 gaat: ‘Wat is het hier leuk!’
Dit boek is heel geschikt voor kinderen eind groep 3, na een jaar leesonderwijs.
Het boek gaat over Linn en Finn, die met hun papa en mama, opa en oma
en oom Ben naar zee gaan. Maar onderweg moet de bus ineens stoppen …
Voor wie naar groep 5 gaat: ‘De knotsgekke kast’
De knotsgekke kast is een grappig en aansprekend verhaal voor kinderen eind
groep 4 over Zip en Loef die op de winkel van hun ouders passen. Dat gaat
super, totdat er een klant komt die een nieuwe kast wil …
Voor wie naar groep 6 gaat: ‘Baas pindakaas!’
Mara houdt van eten. Pindakaas is haar favoriet. Maar soms wordt ze gepest
met haar gewicht. Ze doet haar best om minder te eten. Kan Mara de baas
worden over de pindakaas? Een lekker leesboek voor kinderen van 8 tot 10
jaar.
Voor wie naar groep 7 gaat: ‘Paniek in de tent’
Het regent pijpenstelen. Milo en Roos schuilen in hun tent. Om het leuk te
houden vertellen ze elkaar sterke verhalen. Het ene nog gekker dan het
andere. Dat kan toch allemaal niet waar zijn? Als het eindelijk droog is, komen
ze hun tent uit. Wat zien ze daar?
Voor wie naar groep 8 gaat: Papa-razzo’
De vader van Chris is roddelfotograaf. In de vakantie gaan ze samen op jacht
naar het perfecte plaatje. Maar dan verknalt Chris het. Hij voelt zich
verschrikkelijk schuldig. Alleen een scoop, een foto van iets heel bijzonders,
kan alles goedmaken. Lukt het Chris om die foto te maken?
Voor wie naar de middelbare school gaat: ‘Siddernacht’
Griezelen is gruwelijk leuk, totdat het misgaat. Fien, Charlotte en Bruno gaan
op schoolkamp. Bij het vuur vertelt meester Huub een eng verhaal. Later die
avond zien de vrienden een vreemd lichtje flakkeren in het bos. Perfect voor
hun griezelvlog, dus gaan ze erachteraan! Zonder het te weten komen ze
daarmee in groot gevaar… Een spannende thriller met bijzonder mooie fotoillustraties.
Waarom is zomerlezen zo belangrijk?
Bij het afnemen van een leestoets technisch lezen aan het begin van het schooljaar, net
na de zomervakantie, is bij een aantal kinderen een terugval in leesvaardigheid te zien.
Dit wordt zomerdip of zomerverval genoemd. Ouders zijn zich vaak niet bewust van dit
verschijnsel. Door in de zomer door te lezen met je kinderen, zorg je ervoor dat de
leesontwikkeling tijdens de vakantie gewoon doorgaat. We zetten vijf tips op een rij om
zomerverval tegen te gaan.
Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!
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Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker
zelf je favoriete boeken in (of gooi je e-reader vol) en ga bij de tent zitten lezen. Of in je
eigen achtertuin, dat kan natuurlijk ook!
Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee
Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel slaat de verveling snel toe.
Maar ook als de zon schijnt zijn spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes voor
beginnende lezers zijn ideaal om de zomerdip op te vangen. Ook bordspellen dragen bij
aan lezen, denk bijvoorbeeld aan Ganzenborden of aan (junior) scrabble. En ken je
het AVI-kwartet van de Gorgels al? Leerzaam en grappig tegelijk!
Tip 3: Kinderboeken mee!
De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de
vakantiekoffer! Ga vooraf ook samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel
boeken uitkiezen voor de vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of
samen lezen. Tijdens de zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl kun je de mooiste verhalen
beleven. Gewoon op je telefoon of tablet. Met de gratis online Bibliotheek-app download
je de leukste e-books en luisterboeken. Voor iedereen tussen de 0-18 jaar. Ook als je nog
géén lid bent van de bieb. https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html
Tip 4: Lezen is overal
Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin
die je wil gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een
informatief boekje over een favoriet onderwerp van je kind. Ook strips, leesdoeboeken
en samenleesboeken zijn leuk èn zinvol om te lezen.
Tip 5: Vertier op de achterbank
Voor lange autoritten zijn bijvoorbeeld de spelletjes van Rompompom, Veilig leren
lezen, Dolfje Weerwolfje en De Gorgels superleuk en leerzaam. Rijden maar!
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