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Even voorstellen …
Opvoeden is leuk, uitdagend en spannend. Het is goed om te weten dat je er als ouder niet alleen
voor staat! De jeugdprofessional kan helpen wanneer je als ouder of verzorger een kleine of grote
vraag hebt over opvoeden of opgroeien.
Voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar kunt u met uw vragen in eerste instantie terecht bij het
consultatiebureau. Daar zijn ook inloopspreekuren. Voor kinderen vanaf 4 jaar kunt u uw vraag
stellen aan de jeugdprofessional die als contactpersoon verbonden is aan de school van uw kind.
De Jeugdprofessional (contactpersoon van de school) kan tijdens het spreekuur u een eenmalig
advies geven of meedenken over onderwerpen als eten en groei, verlegenheid, zelfvertrouwen of
pesten.
Maar ook over zelfvertrouwen, drukke kinderen, echtscheiding, puberteit en nog veel meer.
Ik, Ilona van Dalen, heb dit schooljaar regelmatig spreekuur op basisschool de
Wingerd.

Het Vrijdagochtend-Spreekuur (8.30-9.30 uur) is op:
26 okt
30 nov
14 dec
18 jan
22 febr
29 maart
12 april
24 mei
28 juni
U kunt mij boven in een van de BSO ruimtes van de school vinden.
Dinsdagmiddag ben ik of een van mijn collega’s Wegwijs Roosendaal aanwezig in het wijkcentrum
De Bergspil. U kunt ook op een van hen een beroep doen.
Ook kunt u ons telefonisch bereiken via het algemene nummer van de Gemeente Roosendaal:
140165
mailadres; info@wegwijsroosendaal.nl
Mijn collega’s van de afdeling Jeugd zitten voor u klaar en denken graag met u mee.
Hier kunt u uw kind ook aanmelden. Van harte welkom!
Vriendelijke groet,
Ilona van Dalen (contactpersoon van school De Wingerd)
Grip op uw dagelijks leven; zoals u dat wil. Wij ondersteunen.
WegWijs Roosendaal is een samenwerking van de gemeente Roosendaal met MEE WestBrabant en WijZijn Roosendaal.
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Leerlingenraad
Met veel vreugde willen wij laten weten dat De Wingerd vanaf nu een
leerlingenraad heeft!
Wat is een leerlingenraad?
In een leerlingenraad zitten leerlingen die graag namens hun klas allerlei
zaken willen bespreken.
Zo komen we te weten wat de kinderen van onze school belangrijk vinden.
Dit betekent dat de leden van de leerlingenraad de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat
er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken gaan we bespreken in
vergaderingen van de leerlingenraad.
Wat doet de leerlingenraad?
Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren of veranderen
kan. Maar hoe maak je als kind jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook
worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan
met de ideeën die de raad binnenkrijgt. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich
ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de
kerstviering, carnaval enz.
Wie zitten in de leerlingenraad?
In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de bovenbouw vanaf groep 6. Uit elke klas zijn er twee
leerlingen die de klas vertegenwoordigen. Deze leerlingen zijn degene die in de eigen klas vragen
welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de
leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer
in de klas vertellen. Ze moet dus wel durven spreken in een groep.
De leden van de leerlingenraad vergaderen niet alleen, maar altijd met juf Marjolein en/of juf Debbie
In onze leerlingenraad zitten:
groep 6b: Vera en Tobias de J
groep 6/7: Imke en Aniek
groep 7b: Kars en Anne
groep 8a: Quincy en Lode
groep 8b: Sven en Cayenna
Hoe vergadert de leerlingenraad?
De raad komt een paar keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd.
Twee weken voor de vergadering verzamelen de leden in de klas de vragen en ideeën die in de klas
naar voren komen. Deze worden gemaild naar juf Marjolein en juf Debbie. Zij maken een agenda
voor de vergadering. Als de agenda wordt goedgekeurd door de directeur, krijgen alle leden de
agenda. Tijdens de vergadering schrijft de notulant op wat er besproken is en wat er afgesproken
wordt. Ná de vergadering gaan alle leden in hun eigen klas verslag uitbrengen van wat er besproken
is. De notulen worden gedeeld met de leerkrachten en directie zodat ook zij weten wat er leeft en ze
hierop in kunnen spelen.

3

Kinderboekenweek 2018 Thema: “Kom erbij!” (herhaald bericht)
Woensdag 3 oktober:
De Kinderboekenweek 2018 wordt ingeluid met een feestelijke opening.
Woensdag 10 oktober:
De traditionele boekenmarkt vindt plaats op woensdag 10 oktober van
12:00u tot 12:45u. De kinderen vanaf groep 3 mogen weer boeken verkopen.
De kinderen van groep 3, 4 en 5 die boeken willen verkopen mogen hun van
te voren geprijsde boeken én een deken om op te zitten, in plastic tas
voorzien van naam en groep, om 08:20u afgeven in de onderbouwhal (bij de
kleutergroepen), de kinderen van groep 6, 7 en 8 in de aula.
De ouders van de oudervereniging staan daar klaar om de kinderen op te vangen. De kinderen gaan
vervolgens naar hun eigen groep. Om 12:00u kunnen de kinderen van alle groepen boeken kopen. De
kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen ook naar huis. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 mogen
pas om 12.15u naar huis.
Om iedereen evenveel gelegenheid te bieden om boekjes te kopen zullen alle poorten pas om 12 uur
geopend worden!!!
Bij mooi weer wordt de boekenmarkt buiten gehouden, bij slecht weer binnen. Om de organisatie
dan soepel te laten verlopen, verkopen de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 de boeken in de
onderbouwhal en de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 in de aula. Wij verzoeken u in dit geval om de
aangegeven looproute in acht te nemen om de doorstroom goed te laten verlopen.
Tijdens de boekenmarkt zal er ook een boekenkraampje staan van 't Boekenbos-kinderboeken,
www.tboekenbos.nl, verzorgd worden door Miranda van Velzen, moeder van Eline. Zij zal leuke
boeken te koop aanbieden.
Vrijdag 12 oktober:
We sluiten de Kinderboekenweek af op vrijdag 12 oktober met voor de groepen 1 t/m 6 een
voorleescircus. De groepen 7 en 8 houden de Wingerd voorleeswedstrijd.

Aanvangstijden school
Het valt vaak niet mee om uw kinderen gewassen, gestreken en voorzien van
tas en eten op tijd op school te krijgen. Zeker nu het herfstweer om de hoek
komt kijken, kost dit vaak meer tijd.
Helaas zien wij nu vaker dan eerst dat leerlingen te laat op school komen en
daardoor het begin van de les verstoord wordt.
De regel is dat de kinderen na de eerste bel (8.20uur/13.20uur) binnen
mogen komen, dat ze voor de tweede bel (8.30uur/13.30 uur) binnen
moeten zijn en dat de ouders dan de school verlaten. Wij gaan er vanuit de u
zich aan deze schoolregels houdt.
Probeer hier in uw planning rekening mee te houden zodat de leerkrachten
ongestoord hun lessen kunnen starten.
Bedankt voor uw medewerking!
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Help! De oudervereniging heeft hulp nodig. Dringende oproep aan
alle ouder(s) en/of verzorger(s)
Wij zijn dringend op zoek naar ouders die de oudervereniging en dus de school
met alle leerlingen een handje willen helpen. De alarmbellen rinkelen want we
hebben echt handen te kort bij de oudervereniging. Wij zouden het echt heel
jammer vinden als we activiteiten niet meer zo kunnen organiseren zoals we
het nu doen omdat we niet genoeg ouder(s)/verzorger(s) hebben die ons
kunnen helpen. Of dat we zelfs activiteiten moeten gaan schrappen vanwege te
weinig hulp. Vandaar deze dringende oproep.
Woensdag 19 september vond de algemene ledenvergadering van de
oudervereniging plaats. Het jaar- en het financieel verslag is besproken. Helaas bestaat de
oudervereniging nog maar uit 7 leden. Zes leden hebben, onverwachts, aangegeven te moeten
stoppen wegens allerlei hele goede redenen. Dit is heel jammer. We willen iedereen die aftreedt
ontzettend bedanken voor de enorme inzet voor de school de afgelopen jaren.
Een opmerking van een ouder tijdens de vergadering van de oudervereniging:
‘Het is zo ontzettend leuk om bij de oudervereniging te zitten. Nu kan ik echt een kijkje nemen achter de
schermen. Daarbij krijgt mijn kind van klasgenootjes complimentjes. ‘Jij hebt wel een supermama’, hoe
leuk.’
We hebben een enthousiaste, actieve oudervereniging die echt betrokken is bij de school. Hier zijn
we trots op.
De oudervereniging is onze steun en toeverlaat tijdens de verschillende activiteiten. Zonder
ouderhulp zouden we niet al die prachtige activiteiten kunnen organiseren en zeker niet op de
manier zoals we het nu doen. De hulpouders betekenen echt heel veel voor alle leerlingen en
teamleden van De Wingerd.
De oudervereniging zorgt er bijvoorbeeld voor dat we met hun bijdrage een fantastische sportdag
hebben of een Kinderboekenweek, bosochtend, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, avondvierdaagse,
schoolkamp, Pasen, afscheid groep 8 en diverse andere activiteiten.
Via de ouderhulpbrief hebben wij al in kaart kunnen brengen welke ouder(s)/verzorger(s) zich op
één of andere manier in willen zetten voor de school. Mocht u zich voor een onderdeel hebben
opgegeven dan zijn we daar heel blij mee. Er zal contact met u opgenomen worden zodra de
werkgroep aan de slag gaat met de activiteit waar u zich voor heeft opgegeven.
Nu zijn wij heel dringend op zoek naar ouder(s)/verzorger(s) die het leuk vinden om actief deel te
nemen aan de oudervereniging. Met 7 ouder(s)/verzorger(s) kan de oudervereniging niet alles
regelen. De nood is dus hoog!
Mocht u meer informatie willen over de oudervereniging
of zich op willen geven dan kunt u contact opnemen met
Danielle Broekhoven of Karin van Giessel.
(ovdewingerd@outlook.com of k.v.giessel@wingerd.nl.)
Even langskomen of bellen mag natuurlijk ook. De koffie
staat klaar!
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Boswandeling groepen 1 en 2
Op vrijdag 5 oktober 2018 (reservedatum vrijdag 26 oktober 2018) vindt
de jaarlijkse boswandeling voor de groepen 1-2 plaats. Dit jaar gaan we naar
‘Pagnevaart in Hoeven’.
Het vervoer is geregeld per auto. De taxi-ouders begeleiden de kinderen
tijdens de wandeling in het bos.
Aangezien het weer in de herfst nogal wisselvallig kan zijn, willen wij u
vragen uw kind een regenjas en kaplaarzen aan te doen (geen paraplu
meegeven). Alleen als het heel slecht weer is, wordt de bosdag uitgesteld. Dit wordt op donderdag
bekend gemaakt via de website van de school.
De kinderen krijgen in het bos iets te eten en te drinken dus ze hoeven niets mee te nemen deze
dag. Een plastic zakje meegeven is wel fijn, want daar kunnen de kinderen mooie herfstvondsten in
verzamelen.
Uw kind wordt gewoon om 08.30 uur op school verwacht. De groepen vertrekken om 8.45 uur naar
het bos. Zij zijn rond 11.45 terug op school. We hopen op lekker droog weer en blije
kleutergezichtjes.

Klassenproject groepen 6, 6-7 en 7
Op 22 oktober start het klassenproject van groep 6b, 6/7 en 7b.
De kinderen gaan op reis naar de toekomst! Hoe ziet de wereld er in de
toekomst uit? Wat doen ze dan allemaal op school? Hoe zien ze er zelf uit als
ze in deze tijd zouden leven?
Allemaal vragen waar de kinderen mee aan de slag gaan tijdens de

projectweken.
Alles wat we gedaan hebben, is te bewonderen op onze presentatie-avond.
Ouders zijn van harte welkom op 8 november van 18:30 tot 19:30 uur.

De agenda van deze maand

Oktober
Ma 01-10
Di 02-10
Wo 03-10
Do 04-10
Vr 05-10
Wo 10-10
Vr 12-10
13-10 t/m 21-10

Studiedag leraren: alle leerlingen vrij
Uitgifte Het Blaadje editie oktober
Start Kinderboekenweek. Thema: Vriendschap
Werelddierendag
Bosdag groepen 1-2
Kinderboekenweek. Boekenmarkt: 12.00 uur
Kinderboekenweek. Voorleesspektakel. Einde kinderboekenweek
Herfstvakantie
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Ma 22-10
Di 23-10
Vr 26-10
Vr 26-10
Wo 31-10

Start project groep 6-7
NIO-onderzoek groep 8
Bosdag groepen 1-2 reservedatum
Spreekuur jeugdprofessional 8.30-9.30uur
Vergadering medezeggenschapsraad
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