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Doppenactie voor KNGF
Ik heb in de kerstvakantie weer plastic doppen weggebracht naar
Tilburg.
In totaal hebben wij met onze school in 2018 zestig zakken bij
elkaar gespaard. Dit is hetzelfde aantal als vorige jaar.
Dank jullie wel hiervoor!
Ik zal in het volgende blaadje het landelijk eindbedrag bekend
maken over 2018. Dat is nog niet helemaal compleet.
Peter

Cultuurmenu
De groepen 2/3, 3 en 4a en b krijgen theaterles op maandag 28 januari.
Poppentheater - DOEKUNST
Toneelspelen is leuk, maar ook leerzaam!
Theaterlessen kunnen voor veel kinderen van grote betekenis zijn voor hun
persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de les gaan we toneelspelen met
verschillende theaterpoppen. De focus wordt daarbij gelegd op samenspel
en improvisatie. Op speelse wijze leren de kinderen verhalen bedenken en deze presenteren. Vanuit
verschillende spelsituaties en met verschillende rekwisieten wordt ze de tools en vaardigheden
aangeleerd om hun fantasie en creativiteit te prikkelen en te gebruiken.
We maken er een interessant feestje van!
Doel:
We gaan plezier maken! Bewust en onbewust werken we aan de volgende vaardigheden: creativiteit,
empathisch vermogen, samenwerken, fantasie prikkelen, jezelf presenteren, bewust worden van je
fysiek.
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De kleutergroepen gaan naar De Kring naar de voorstelling “De
Nieuwsgierige neus”
De groepen 1-2B, C en D moeten op maandag 28 januari om die reden al
rond 13.00 uur van school vertrekken. Houd u hier rekening mee s.v.p.!?
Groep 1-2E gaat op dinsdag 29 januari. Er bestaat een kans dat deze klas
deze dag net iets na 12.00 uur terug op school is.
Nieuwsgierig neus - KIJKKUNST
Er was eens een meisje, Ninus. Geen gewoon meisje, nee, een meisje met een heel nieuwsgierige
neus. Nieuwsgierige Neus gaat op weg en komt op vreemde plekken met muziek waar je vrolijk of
droevig van wordt, ze hoort de geluiden van de drukke stad en voelt de ijzige stilte. Dan kijkt ze
achterom, haar huisje is verdwenen. Ze is verdwaald. Paniek! Tot ze haar oren goed spitst. Ze hoort
haar vader en moeder, in de verte… Het klinkt zoals thuis.
Vier musici van philharmonie Zuid-Nederland nemen kleuters mee op deze muzikale
ontdekkingsreis. Een voorstelling die past bij de rijke fantasie van de kinderen, eenvoudig en een
beetje spannend. Net zoals in echte sprookjes loopt ook dit verhaal goed af.
Op maandag 4 februari kruipen de kleuters in het leven van een hond
Kijken als een hond - DOEKUNST
Welkom in de wereld van de hond: we nemen de leerlingen mee in het
hondenbestaan: wat kan en doet een hond en wat voor geluiden horen
hierbij? Per groepje van ongeveer 4 leerlingen wordt één hondenverhaal
verfilmd. Iedere leerling mag in het storyboard van hun film een onderdeel
van het verhaal bedenken: wat gaat de hond doen? Dit hondenavontuur
filmen ze zelf vanuit het perspectief van de hond.
Tijdens de workshop worden leerlingen uitgedaagd te kijken vanuit de beleveniswereld van een
hond. Zo ontdekken ze spelenderwijs de wereld vanuit een ander (camera)perspectief en kunnen ze
het ‘kijken als een hond’ met de camera toepassen. Aan het einde van de workshop heeft ieder
groepje een eigen filmpje van hun hondenavontuur gemaakt.
Doel:
De leerlingen beleven de wereld vanuit een ander perspectief, leren een verhaal uit te beelden en
kunnen het ‘kijken als een hond’ via de camera toepassen in een eigen filmverhaal. Deze activiteit
vindt plaats op school.

Oproep verkeersregelaar. Herhaalde oproep!
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.
Eén verkeersouder heeft aangegeven dat ze dat dit jaar weer graag wil doen.
We zijn nu we op zoek naar iemand die haar hierbij kan helpen, want we
hebben twee verkeersregelaars nodig.
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 van
13.30 uur tot 15.00 uur? En vindt u het niet erg om enkele uren te spenderen aan het behalen van
het certificaat? Dan zijn wij op zoek naar u!
U kunt zich aanmelden bij juf Lianne, mondeling of per mail: l.v.d.wegen@wingerd.nl. U krijgt dan in
januari de inloggegevens waarmee u aan de slag kunt gaan.
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Carnaval 2019 A’k jou nie aar
De voorbereidingen voor het carnavalsfeest zijn weer volop aan de gang. Het lijkt nog ver weg maar
over 7 weken is het alweer zover. Daarom hebben we alvast een paar mededelingen over carnaval op
De Wingerd voor u.
Verkiezingen van de Prins, Nar en Sjampetter.
Dit jaar organiseren wij voor de achtste keer verkiezingen voor een kleine
Prins, Nar en Sjampetter. Vanaf 21 januari kunnen de kinderen van de
groepen 6, 7 en 8 zich voor één van deze rollen opgeven bij juf Brenda. De sluitingsdatum is vrijdag 1
februari. Tijdens de weekopening van 4 februari mogen de kandidaten zich presenteren. Zij kunnen
dan vertellen waarom zij Prins, Nar of Sjampetter willen worden en waarom er op hen gestemd moet
worden. In elke groep wordt vrijdag 8 februari een keuze gemaakt. Deze keuze wordt doorgegeven
aan de werkgroep carnaval. Tijdens de weekopening van 11 februari zal bekend worden
gemaakt welke kinderen de verkiezingen hebben gewonnen. Deze drie kinderen mogen twee
weekopeningen en de dag van carnaval verkleed als Prins, Nar of Sjampetter hun opwachting maken
en tijdens diverse activiteiten assisteren. Ook als de echte Prins, Nar en Sjampetter hun opwachting
maken, zijn zij van de partij! Of zij ons ook dit jaar gaan bezoeken, weten we echter nu nog niet.
Het Kaokelswaree
Op 1 maart vindt vanaf 10.30 uur ons Wiengerd-Kaokelswaree plaats. Voor deelname aan
dit Swaree kan iedereen van de groepen 1 t/m 8 zich opgeven.
De kinderen mogen een carnavalesk optreden verzorgen van maximaal 4 minuten. Ze kunnen zich
hiervoor opgeven d.m.v. een inschrijfformulier dat in elke klas aanwezig is vanaf 21 januari. Dit
formulier mag worden ingeleverd bij juf Lianne. De deelnemers zijn verplicht om de titel van het lied
of titel van de act op te geven, zodat we zeker weten dat we geen dubbele acts krijgen.
Uiterlijk 20 februari willen wij weten wie er meedoen. Bij te veel inschrijvingen zal er op volgorde
van binnenkomst van de inschrijvingen en op originaliteit en leeftijd een selectie plaatsvinden.
De optocht.
De groepen 5 t/m 8 trekken ‘s middags door de Tolbergse straten in een gezellige carnavalsoptocht.
De kinderen kunnen zich in de klas opgeven voor de optocht bij hun eigen leerkracht
vanaf 21 januari. De termijn dat de kinderen zich op kunnen geven sluit op 15 februari.
Kinderen die echt niet mee willen doen als aparte deelnemer, lopen mee met hun eigen leerkracht.
Er mogen 6 kinderen meelopen met de bezemwagen, zij ruimen het carnavalsafval op.
De overige info over het carnavalsfeest op De Wingerd leest u in het Blaadje van februari.

De agenda van de maand januari

januari
Di 08-01

Uitgifte Het Blaadje editie januari

Wo 16-01

Vergadering oudervereniging

Vr 18-01

Spreekuur jeugdprofessional 8.30-9.30uur

Do 24-01

Vergadering medezeggenschapsraad

Ma 28-01

Bezoek De Kring ‘Nieuwsgierige neus’. Groep ½b, ½d, ½c
let op: ong. 13.00 uur vertrekken vanuit school!
Theaterlessen groepen 2/3, 3b, 4a en 4b

Di 29-01

Bezoek De Kring ‘Nieuwsgierige neus’. Groep ½e
4
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