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Belangrijke informatie m.b.t. betaling flexibel en extra overblijven.
Op 16-11 hebben we alle ouders op de hoogte gebracht van de nieuwe
structuur bij de TSO die de week erop is ingegaan. De eerste weken zijn voor
ons vooralsnog positief bevallen. Het heeft geresulteerd in meer rust in de
groepen en ook de drukte op het schoolplein is behoorlijk afgenomen. Vanuit
de kinderen krijgen we ook overwegend positieve reacties. De onderbouw en
bovenbouw zit elkaar nu veel minder in de weg bij het buitenspelen.
Een gevolg van de nieuwe structuur is wel dat er niet meer centraal geld wordt geïncasseerd. De
vrijwilliger die in de groep aanwezig is ontvangt het geld maar heeft geen
wisselgeld. Dit is praktisch ook niet haalbaar aangezien we dan in 10 groepen
wisselgeld moeten hebben. Het te veel ontvangen bedrag wordt als
vooruitbetaald genoteerd. De vraag aan alle ouders is dan ook om zoveel
mogelijk gepast te betalen. Een positief gevolg is dat er nu nog maar 1x per
week brieven aan kinderen worden meegegeven indien er een betaling ontbreekt. In principe
worden deze brieven op maandag aan de kinderen meegegeven. Mocht je kind op maandag moeten
overblijven maar heb je geen contant geld? Geen nood dit kan ook later die week worden
meegegeven aangezien op vrijdag de brieven pas worden gemaakt. Kortom een kleine verandering
maar het wordt wel een stuk praktischer.
Chips, snoep en koeken bij de TSO.
Wij merken de laatste tijd dat er weer meer snoep wordt meegegeven bij de TSO. Dit varieert van
zakken popcorn tot de grotere uitdeelzakjes snoepgoed of koeken. Wij willen u verzoeken om
ongezonde etenswaren te beperken. Wij hebben geen moeite met een snoepje maar een
broodtrommel die voor meer dan de helft bestaat uit snoepgoed is niet wenselijk aangezien dit ook
voor scheve gezichten zorgt bij andere kinderen. Heeft u moeite met het zoeken naar gezonde
alternatieven voor de middaglunch? Hier een link om inspiratie op te doen.

Leerlingenraad 30 november 2018
Op vrijdag 30 november kwam de leerlingenraad weer bijeen. De
notulen zijn binnenkort te lezen op onze website onder het kopje
“leerlingenraad”, maar hier alvast een korte samenvatting:
Steppen op het plein: De raad had namens groep 7 het voorstel
gedaan om steppen en skaten toe te staan op het plein. Na alle
wettelijke eisen bekeken te hebben, is de raad tot de conclusie
gekomen dat dit plan niet haalbaar is. Ze zijn wel tot een ander
voorstel gekomen.
Dragen van hoofddeksels: Er is gesproken of het dragen van hoofddeksels en bijvoorbeeld bandana’s
toegestaan moet worden. Het dragen van een pet in de klas werd door de leerlingenraad gezien als
respectloos naar de leerkracht, maar er zijn ook voorstellen gedaan om de tekst in de schoolgids aan
te passen.
Fietsenstallingen: Volgens de leerlingen van de leerlingenraad zijn de fietsen al beter verdeeld over de
twee stallingen. Toch roept de leerlingenraad nogmaals op om te voet te komen als je dicht bij school
woont omdat er nog steeds veel fietsen zijn.
Wc’s: We zijn erachter gekomen dat de wc’s vies achter gelaten worden door de kinderen zelf.
Sommige kinderen plassen op de grond of laten de papieren op de grond vallen in plaats van in de
afvalbak.
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Schoolplein: De leerlingenraad heeft aan de werkgroep schoolplein gevraagd hoeveel geld er voor het
schoolplein beschikbaar is en wat de vorderingen zijn met de plannen voor het schoolplein.
Ze hebben de ideeën van de werkgroep ontvangen en bekeken. De leerlingenraad is enthousiast over
het voornemen om een pannaveldje te maken op het schoolplein. Ze hebben meteen even gemeten of
dit zou passen. Nu maar afwachten of het door kan gaan. Ze waren ook tevreden met de andere
voorstellen. De leerlingenraad hoopt dat er snel iets aangepakt wordt op het schoolplein.
De leden van de leerlingenraad bespreken de uitkomsten van de vergadering in hun klas en vertellen
erover op het podium tijdens de weekopening.

Even voorstellen …
Hallo allemaal!
Mijn naam is Liselotte Zeeman, logopediste bij Praktijk Schoone. Mijn
voorganger Winya heeft met veel plezier op de Wingerd gewerkt en het stokje
aan mij overgedragen.
Sinds woensdag 28 november 2018 ben ik gestart met logopedie op De
Wingerd.
Logopedie vind ik het leukste wat er is! Het is een breed vakgebied waarin
diverse cliënten en hulpvragen centraal kunnen staan. De diversiteit zorgt
voor uitdagingen die ik niet uit de weg ga.
Ik heb in mijn studie zowel stage gelopen in de vrije vestiging als in een
instelling voor kinderen met een verstandelijke beperking. Hierdoor heb ik veel kennis opgedaan van
logopedie bij diverse problematieken.
In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig, houd ik van winkelen en doe ik leuke dingen met vrienden.
Bent u benieuwd naar wat logopedie is of vraagt u zich af of uw kind logopedie nodig heeft? Loop dan
gerust eens bij mij binnen tijdens het inloopspreekuur van 12.00 uur -12.30 uur.
Ik kijk er naar uit om te starten op de Wingerd. Tot snel!
Groetjes, Liselotte
Hallo, ik ben Imaen.
Ik ben 16 jaar en loop stage bij juf Marjolein in groep 1-2e. Ik ben daar elke
donderdag en vrijdag voor de rest van het schooljaar te vinden. Ik zit op het
Kellebeek College te Roosendaal en volg de opleiding onderwijsassistent.
Ik vind het heel leuk om met kinderen om te gaan en ze wat te leren.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om wat te doen met vrienden.

Prietpraat
Liz (groep 1-2e): “Ik ben naar de Sinterklaasvoorstelling geweest.”
juf Lianne: ”Wat leuk, was dat in De Kring?
Liz: ”Nee, we zaten in een rijtje.”
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Sinterklaas en zijn Pieten komen op bezoek
Op woensdag 5 december bezoekt Sinterklaas onze school weer. De
leerlingen hoeven dan geen pauzehap en drinken mee naar school te nemen.
Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken, na aankomst op het plein, alle klassen.
Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 maken een surprise voor een klasgenoot.
We zijn benieuwd welke mooie creaties gemaakt worden
Ouders zijn op 5 december uiteraard welkom op het plein. Wij vragen u om
achter de leerlingen en de afzetlinten te blijven, ook met kinderwagens.
Bij slecht weer ontvangen wij Sinterklaas en de Pieten in de aula. Wegens ruimtegebrek kunnen er dan
helaas geen ouders bij aanwezig zijn.
Foto’s maken.
Maakt u foto’s op het plein? Houd dan rekening met de privacywet. Neem en plaats alleen foto’s van
kinderen waarvan u weet dat ouders dit goed vinden.
Allergie?
Als uw zoon en/of dochter allergisch is voor kruidnoten en/of chocolade, geef dit
dan z.s.m. door aan de leerkracht.
U kunt dan bijvoorbeeld een trommeltje aan de leerkracht geven met ander
snoepgoed, bijvoorbeeld glutenvrije kruidnoten. Op deze manier kunnen alle
kinderen het Sinterklaasfeest helemaal meevieren.

Voorlezen voor peuters in De Bergspil
Vanaf 5 December wordt gestart met “de voorleesochtend” in De Bergspil. Elke woensdag (buiten
de kerstvakantie) van 10 tot 11 uur staat er een leuke voorlezer klaar om de peuters uit De Tolberg
een leuke ochtend te bezorgen. Naast het voorlezen zullen ze ook een leuk dansje doen of een
knutselwerkje maken passend bij het thema.
Om deze ochtenden af te trappen, komt er 5 december een Zwarte Piet voorlezen! Deze heeft een
gaatje gevonden in haar drukke schema om de peuters te vermaken.
Wat?
Voor wie?
Wanneer?
Waar?

Voorleesochtend bij de Bergspil.
Alle peuters (2 tot 4 jaar) in de Tolberg.
Elke woensdagochtend van 10 uur tot 11 uur.
Wijkcentrum de Bergspil
Tolbergcentrum 158

Wilt U uw peuter hiervoor opgeven? Aanmelden kan bij de Bergspil via het telefoonnummer;
0165-547848.
Tot ziens in de Bergspil!, De Voorlezers

6 december: studiedag
Op donderdag 6 december is er een studiedag voor het team van De Wingerd
en zijn de kinderen vrij.
Dus: Lekker uitslapen en spelen met al het speelgoed dat de kinderen van
Sinterklaas gekregen hebben!
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Onthulling kunstwerk Roosendaal 750 jaar

Creamiddag 11 december
Op dinsdagmiddag 11 december hebben de kinderen van de groepen 2-3, 3,
4, 4-5 en 5 een creamiddag.
Zij gaan deze middag werken aan een door hen uitgekozen creaworkshop bij
één van de leerkrachten.
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Op energie besparen: wees je bewust van verlichting
Op ODBS De Wingerd gaan we sinds kort nog bewuster om met de verlichting
in de school.
Het doel is om de kinderen al vroeg bewust te maken dat het duurzaam is om
de lampen tijdens het buiten spelen uit te doen. Immers, jong geleerd is oud
gedaan.
Een tip is om elke week steeds twee leerlingen verantwoordelijk te maken om de lichten uit te doen
in de pauzes en tijdens gymles.
In deze donkere dagen is het voor velen van ons niet iets waar we over nadenken. Je komt thuis en
doet direct het licht aan. In de keuken en in de huiskamer gaan onze lampen vanzelfsprekend aan.
Dat is niet gek, want in het donker zitten is niet bepaald gezellig.
Maar wist je dat verlichting één van de grootste
energieverbruikers in huis is? Een tip is om thuis ook het licht
uit te doen in ruimtes waar niemand is. Zo kun je jaarlijks flink
op energie besparen.
Werkgroep zonnepanelen, duurzaamheid

SEEF = Zorg dat je gezien wordt!
FIETSVERLICHTINGSCONTROLE
November stond op het gebied van verkeer onlangs gedurende een week in
het teken van goed verlicht of opvallend deelnemen aan het verkeer in het
donker. Helaas, gebeuren er nog steeds te veel ongelukken in het donker die
om deze redenen vermeden hadden kunnen worden.
Daarom is in de bovenbouw de fietsverlichting van alle leerlingen gecontroleerd. Met behulp van een
controlekaart werd dit in kaart gebracht.
In de onderbouw werd het voor de leerlingen duidelijk dat het heel belangrijk is om in het donker
lichte of felle kleding te dragen. Zo val je immers beter op voor andere weggebruikers.
Zien en gezien worden in het verkeer tijdens de donkere maanden is van levensbelang!

Oproep verkeersregelaar carnavalsoptocht (korte tijdsinvestering)
Tijdens ons carnavalsfeest gaan we weer met onze mooi versierde wagentjes
en groepen door de Tolbergse straten om carnaval te vieren.
Vorig jaar zijn we gestart met gecertificeerde verkeersregelaars die ervoor
zorgen dat we veilig de Thorbeckelaan over kunnen steken.
We hebben gelukkig al een persoon die dit (weer) wil doen, maar we hebben
twee verkeersregelaars nodig. Dus we zoeken nog 1 iemand erbij.
Om verkeersregelaar te kunnen worden is het nodig om een korte online cursus te volgen op de
website van SVNL om te leren wat er van u verwacht wordt. Daarna mag u zichzelf een jaar lang
verkeersregelaar noemen.
Vindt u het leuk om ons op deze manier te helpen tijdens het carnavalsfeest op vrijdag 1 maart vanaf
13.30 uur tot 15.00 uur? En vindt u het niet erg om daar enkele uren aan te spenderen, dan zijn wij op
zoek naar u!!
U kunt zich aanmelden bij juf Lianne l.v.d.wegen@wingerd.nl. U krijgt dan in januari de inloggegevens
waarmee u aan de slag kunt gaan.
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Kerstviering 2018
Vanaf maandagochtend 10 december hangt bij iedere klas een “boom” met hapjes. Wij hebben de
lijst samengesteld om ervoor te zorgen dat er een gevarieerd menu staat en dat er in iedere klas
ongeveer hetzelfde is.
U zet uw naam op de “kerstbal” van het hapje dat u gaat maken. Bij ieder hapje kunnen 2 namen
ingevuld worden. Het is de bedoeling dat de ouders samen met de kinderen deze hapjes gaan
verzorgen. Als u de aangegeven porties op de lijst aanhoudt, is dat genoeg, dus maak niet voor alle
kinderen iets.
Voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 hangen er in deze boom wat minder voorgestelde hapjes,
zodat zij in onderling overleg zelf wat meer inbreng hebben.
Wanneer u kiest voor een warm gerecht, dan moet u er rekening mee houden dat u zelf zorgt voor
rechauds waarop het eten warm gehouden kan worden. Wel graag met een verlengsnoer.
Uw kind hoeft geen bestek, bord of beker mee te nemen. Hiervoor wordt gezorgd.

KERSTBUFFET: donderdag 20 december
De poort gaat open om 18.00 uur (echt NIET eerder) en dan kunnen de gerechtjes door de ouders in
de klas worden gebracht. De klassenouders
staan dan klaar om ze in ontvangst te nemen.
Rond 18.15 uur gaan de kinderen aan tafel.
Tijdens het diner worden er foto’s gemaakt die
op ons web-album komen te staan. Hiervan
ontvangt u na de kerstviering linkjes.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat ouders
zelf foto’s gaan maken in de klassen. Dat zou
20 DECEMBER 2018
storend kunnen zijn tijdens de kerstviering.

KERSTMARKT
DE WINGERD

Voor de groepen 1, 2, 3, 4 is de avond is om
19.15 uur afgelopen. De kinderen worden door
de ouders op het plein opgewacht. De
leerkrachten komen met de klas in de rij naar
buiten. Komt u alstublieft niet naar binnen,
want dat leidt tot grote drukte en verwarring.
De groepen 5 t/m 8 stoppen om 19.30 uur en
gaan zelfstandig naar buiten.
Wij verzoeken u om na afloop van het buffet uw
borden en schalen in de klas af te halen en mee
naar huis te nemen, maar pas nadat alle
kinderen buiten zijn.
Tussen 18.00-19.30 uur kunt u tegen een
kleine vergoeding iets (warms) drinken bij een
kraampje op het plein. U hoeft dan geen kou te
lijden als u staat te wachten op uw zoon of
dochter.

DE KERSTMARKT
Van 18.00 - 20.00 uur
Kom langs op het plein en geniet van een gezellige sfeer, mooie muziek, een
sfeervol kerstdecor en heerlijke hapjes en drankjes.

v Koffie en thee:
€ 0,50
v Heerlijke Glühwein en chocolademelk:
€ 1,00
v Kerstkransjes, kerstkoekjes en andere versnaperingen Gratis
Alle opbrengsten gaan naar de speeltoestellen op het schoolplein!

Uw zoon of dochter geniet in de klas van een heerlijk kerstdiner en u
kunt even bijkomen van alle drukte rondom de feestdagen.

U bent van Harte Welkom!
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KERSTSHOW: vrijdag 21 december
Op vrijdagochtend 21 december verzorgen de leerkrachten met een aantal leerlingen een
spetterende kerstshow. Deze show wordt voor alle kinderen van de Wingerd opgevoerd. Op
vrijdagmiddag zijn alle leerlingen vrij.
Wij hopen er met uw medewerking dit jaar weer een gezellig kerstfeest van te maken en bedanken u
alvast voor uw inzet. Fijne feestdagen toegewenst en een mooie jaarwisseling!
De Kerstwerkgroep

Cultuur tip voor de Kerstvakantie!
Een museum vol zelf spelende muziekinstrumenten. Van piepkleine
speeldoosjes tot het grote draaiorgel en speelklokken. De hele geschiedenis
hieromtrent is er te zien.
Nu is het extra mooi omdat er een extra tentoonstelling is, namelijk "Robots
love music". Er is enorm veel te zien, maar er is ook veel te doen! Echt
superleuk voor de kinderen.
Dit alles kunt u vinden in het museum " De Speelklok " in Utrecht www.museumspeelklok.nl

De agenda van de maanden december en januari

December
Di 04-12

Uitgifte Het Blaadje editie december

Wo 05-12

Sinterklaasviering

Do 06-12

Studiedag leraren: alle leerlingen vrij

Di 11-12

Creamiddag groepen 2/3, 3-5

Di 11-12

Vergadering medezeggenschapsraad

Vrij 14-12

Spreekuur jeugdprofessional 8.30-9.30uur

Do 20-12

Kerstviering: Vanaf 18:00 uur op het plein en buffet in de klas

Vr 21-12

De grote kerstmusical voor alle kinderen. Alle kinderen ’s middags vrij

22-12 t/m 06-01

Kerstvakantie

Januari
Di 08-01

Uitgifte Het Blaadje editie januari

Wo 16-01

Vergadering oudervereniging

Vr 18-01

Spreekuur jeugdprofessional 8.30-9.30uur

Ma 21-01

Bezoek De Kring ‘Kunst en vliegwerk : Eureka!’ Groep 4a, 4b
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Di 22-01

Bezoek De Kring ‘Kunst en vliegwerk : Eureka!’ Groep 3b

Do 24-01

Bezoek De Kring ‘Kunst en vliegwerk : Eureka!’ Groep 2/3a

Do 24-01

Vergadering medezeggenschapsraad

Ma 28-01

Bezoek De Kring ‘Nieuwsgierige neus’. Groep ½b, ½d, ½e

Di 29-01

Bezoek De Kring ‘Nieuwsgierige neus’. Groep ½c

Het team van De Wingerd wenst iedereen fijne
feestdagen en een vreugdevol 2019!

2019:

Probeer nieuwe dingen
Daag jezelf uit

Zie wat goed gaat
Wees jezelf
Doe je beste best

Durf fouten te maken
En het opnieuw te proberen

Geniet van kleine dingen

GELUKKIG NIEUWJAAR!
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