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KALENDER: 

Ma 05-09  Eerste schooldag 

Ma 12-09  Informatieavond groep 1 t/m 3  

Di 13-09  Informatieavond groep 4 en 5  

Do 15-09 Informatieavond groep 6 t/m 8 

24-09 t/m 30-09 Week van keuzeuur groepen 5 en 6 

24-09 t/m 30-09 Week tegen het pesten 

Di 27-09 Vergadering Medezeggenschapsraad (MR) 

Wo 28-09 Start verkoop Kinderpostzegels 

Di 04-10 Algemene ledenvergadering oudervereniging 

Wo 05-10 OBO-studiedag, kinderen vrij. 

Do 06-10 Opening Kinderboekenweek 

  

INHOUD:  
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WE ZIJN WEER BEGONNEN 

De vakantie is alweer voorbij. Wij hopen dat jullie intens hebben genoten van een fijne 
zomervakantie.  In de afgelopen weken zijn wij al druk bezig geweest om de klassen klaar 
te maken voor het nieuwe schooljaar. Wat vliegt de tijd! Zeker in vakantietijd.  
“Wat vliegt de tijd” is overigens het jaarthema van dit schooljaar. Dit thema is niet zomaar 
gekozen. Onze school bestaat namelijk 30 jaar en die tijd is voorbijgevlogen. 

  

 
 
Het thema zal tot uiting komen tijdens verschillende activiteiten en de groepsprojecten. U 
heeft het vast ook al voorbij zien komen in de prachtige schoolkalender die u via uw kind 
van ons heeft ontvangen.  
 

 
 
 
 
 

We delen graag kort het volgende met u. (Dit alles is ook terug te vinden in onze 
schoolgids/kalender.) 
 

Fietsen 
Kom het liefst te voet naar school. Toch met de fiets: 

Kinderen van groep 7 en 8 plaatsen hun fiets in de fietsenstalling achter het lokaal van 
meneer Armand (zijkant van school in de Kersenberg). De overige kinderen plaatsen hun 
fiets in de fietsenstalling achter de grote gymzaal.  
 

Gymlessen 
De kinderen krijgen weer gymlessen in de gymzaal. Zij gymmen met gymkleding. Let op 

dat kinderen met lange haren hun haren vast hebben in een staartje o.i.d. tijdens de 
gymlessen en dat sieraden op die dag thuisblijven. De groepen die achter een rode tijd 
staan, komen i.v.m. de gymles eerder naar school. (Zie rode starttijden in het schema op 
de volgende pagina)  

We zijn blij te kunnen meedelen dat dit schooljaar de kleutergroepen 

iedere donderdag gymles hebben in de grote gymzaal. 
Wij willen u vragen om de gymtassen op donderdag mee naar 
school te geven en weer mee naar huis te nemen die dag. Net zoals 
dat bij de andere groepen gaat.  
De gymspullen blijven niet op school zoals u voorheen gewend was. 

 



 3 

 

INLOOPWEKEN VOOR OUDERS/VERZORGERS 

De afgelopen jaren hebben we gezien dat het voor de kinderen 
heel prettig is om alleen de school binnen te komen. We zagen de 
kinderen zelfstandiger worden, afscheid nemen ging soepeler en er 
was rust en veiligheid in de school. 
  

Op De Wingerd hebben we een opendeuren beleid.  Natuurlijk 
ontvangen we graag de ouders/verzorgers in de school. Daarom 
hebben we vanaf dit schooljaar "De inloopweken".  
Dit zijn weken waarin u bij het wegbrengen van uw kind mee mag 

lopen naar de klas om sfeer te proeven en de klas te bewonderen. Hoe leuk is het voor 
de kinderen, vooral van de onderbouw, om vol trots de klas te kunnen laten zien.  
 
Volgende week, de week van 12 tot en met 15 september, zijn jullie van harte welkom 
van maandag tot en met donderdag van 8.20-8.30 en van 13.20-13.30.  
De overige inloopweken vinden plaats in de laatste week voor alle schoolvakanties met 
uitzondering van de zomervakantie. Wij zullen u in 't Blaadje herinneren wanneer de 
inloopweken zijn.  

INFORMATIEAVONDEN 

Wij nodigen u van harte uit voor de informatieavonden. Tijdens deze 

avonden vertellen we hoe we werken in de verschillende groepen.   
De informatie wordt gegeven door de leerkracht(en) van uw zoon 
of dochter. Wij verzoeken u vriendelijk om met één afgevaardigde 
per gezin te komen.  Dit om overvolle klaslokalen te vermijden.  
Uiteraard zal er voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen.  

 
Groepen 1 t/m 3:  maandag 12 september 19.00-20.30 uur 
Groepen 4 en 5:  dinsdag 13 september 19.00 -20.00 uur  
Groepen 6 t/m 8:  donderdag 15 september 19.00-20.00 uur  
 
 

 

SCHOOLFRUITDAGEN WOE, DO, VRIJ.  
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Onze school doet mee aan de Europese schoolfruit- en 

groenteregeling. Al vanaf de eerste woensdag in het schooljaar 
ontvangen wij 20 weken lang schoolfruit. De kinderen krijgen op 
woensdagen, donderdagen en vrijdagen verschillende soorten 
groeten en fruit te proeven.  

 

De groepen 1 t/m 3 nemen alle dagen hun eigen fruitbakje mee. Op de schoolfruitdagen 
kunnen zij dit aanvullen door te proeven van het schoolfruit en maken daarmee kennis 
met soms onbekende groenten en fruit. De kinderen zijn hier vrij in maar worden 
gestimuleerd om te proeven. 
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 hoeven niet hun eigen fruitbakje mee te nemen op 
de schoolfruitdagen. 

Waarschijnlijk zijn de leerkrachten erg blij als er ouders zijn die het schoolfruit willen snijden 
op deze dagen. Meldt u zich aan bij de leerkracht(en) van uw kind (eren)? 

LUIZENCONTROLE 

In de eerste schoolweek worden alle leerlingen gecontroleerd op 
hoofdluis.  De GGD meldt: Om te voorkomen dat hoofdluis 

een hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om 
regelmatig het haar te controleren.  
 
Hopelijk zijn ouders die voorheen de controle deden nog steeds 
bereid om dit te doen komend schooljaar. Zij ontvangen deze week 

een brief.  
Controleer uw kind ook zelf regelmatig op hoofdluis. Klik hier voor meer informatie 
daarover. 

HELPENDE HANDJES VOOR DE TUIN ZATERDAGOCHTEND 17 SEPTEMBER  

Nu de school weer begonnen is, starten we ook weer met het 
onderhoud van ons groene schoolplein.  

Al onze hagen en struiken hebben een snoeibeurt nodig. Vele 
handen maken licht werk daarom vragen wij of er mensen zijn die 
eenmalig een paar uurtjes willen helpen met het snoeien van de 
hagen en struiken op het plein en rond de school.  
We doen dit op zaterdag 17 september vanaf 8.30 tot 12.30 uur.  

Heeft u tijd en zin laat het ons weten (l.v.d.wegen@wingerd.bl) of 
kom gewoon langs. De koffie met lekkers staat klaar!! Het tuinteam  

KINDERPOSTZEGELS 

De groepen 7 doen mee aan de Kinderpostzegelactie. Dit zal zijn van 
woensdag 28 september t/m woensdag 5 oktober. 

Het thema van de Kinderpostzegelactie 2022 is ‘Geef kinderen wind 
mee’. Met wind mee, gaat alles makkelijker in het leven. Maar lang 
niet alle kinderen profiteren daarvan. Ze hebben bijvoorbeeld 
problemen thuis en kunnen zich daardoor op school moeilijk 
concentreren. De Kinderpostzegelactie 2022 is bestemd voor deze 
kinderen die zó veel aan hun hoofd hebben dat ze vastlopen op 

school. Met de actie willen we ervoor zorgen dat deze kinderen weer 
met een vrij hoofd naar school kunnen en het beste uit zichzelf kunnen halen. Dáár doen 
we het dit jaar voor. 

https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/hoofdluis
mailto:l.v.d.wegen@wingerd.bl
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INFORMATIESTROMEN 

MAIL: Het maandelijkse (nieuws)blaadje ontvangt u in uw mailbox 
op iedere eerste dinsdag van de maand. ’t Blaadje wordt op 
verzoek van ouders nu ook via Parro gestuurd. Belangrijke informatie 
vanuit directie of belangrijke, persoonlijke, uitgebreide informatie 
vanuit de leerkracht gaat via de mail. 

 

WEBSITE: Op onze website vindt u heel veel informatie over onze school. Ook worden hier 
soms foto’s van activiteiten geplaatst. 
 

ZIEKMELDINGEN: Als uw kind ziek is, dient u dit telefonisch aan de conciërge of 
administratie door te geven. Ziekmeldingen mogen niet via Parro. Het telefoonnummer 

van de school is: 0165-564348  
Tandartsbezoek bijvoorbeeld kan wel via Parro aan de leerkracht gemeld worden (graag 
ruim op tijd). Uiteraard hopen we dat u deze bezoeken zoveel mogelijk buiten de 
schooltijden plant. 
 

PARRO-APP: Parro is de app waarin wij communiceren tussen ouders en werkgroepen. 
Vaak ontvangt u in deze app korte belangrijke mededelingen van de 
leerkracht of krijgt u foto’s van het gebeuren in de klas te zien. Ook ontvangt 
u maandelijks ’t Blaadje. Als u goed op de hoogte wilt zijn, is deze app 

eigenlijk onmisbaar.  

Wilt u het volgende alstublieft doen: 
- Het kan zijn dat u opnieuw een uitnodiging van Parro ontvangt in uw mailbox. Graag 

deze link (opnieuw) aanklikken om uw account te bevestigen. 
- Wilt u alstublieft in de Parro-app de privacy-voorkeuren voor uw kind aangeven? U kunt 

per item aangeven of u toestemming geeft voor plaatsing van foto’s op diverse 

kanalen. Via onderstaande stappen kunt u dit heel gemakkelijk doen: 
1. Ga naar het vierde tabblad “Instellingen”. 
2. Tik op Privacy-voorkeuren. 
3. Geef per kind de voorkeuren aan via de stipjes op het potloodje achter het kind. 

- Gedurende het schooljaar kan het zijn dat u via Parro wordt gevraagd voor 
ondersteuning van werkgroepen of activiteiten op school. We hopen dat veel ouders 

hier respons op zullen geven via Parro.  

Extra info over Parro? Klik hier! 

WORDT U BEGELEIDER OP ONS LEESPLEIN? 

Kinderen uit de groepen 4 en 5 lezen twee keer per week in ons 
'Leesplein'. Zij mogen boeken lenen uit de schoolbibliotheek en 

lekker vrij lezen.  
Dit is op maandag en donderdag van 11.15 tot 12.00. Wij zoeken 
hiervoor nog hulp, iemand die bij onze lezers op het leesplein 

aanwezig wil zijn. Uiteraard mag u dan zelf ook een boek/tijdschrift lezen. Goed voorbeeld 
doet tenslotte goed volgen! 

Ook zoeken wij begeleiders voor onze schoolbibliotheek. Daar komen de kinderen 
boeken lenen en terugbrengen. Het is fijn als daar iemand bij is die de kinderen hierbij 
helpt en die zorgt dat de bibliotheek netjes blijft.  
Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met juf Judith 
(j.v.osta@wingerd.nl ) 

INFORMATIE OVER OVERBLIJVEN 

https://www.parnassys.nl/oplossingen/modules/parro
mailto:j.v.osta@wingerd.nl
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Ter informatie delen we graag de antwoorden op onderstaande 

vragen.  

“Hoe werkt het overblijven? Waar moet ik me aanmelden? Kan een 

kind vast overblijven of moet ik per keer betalen?” 

Binnen de school kennen we twee vormen van overblijven, namelijk 

het "vast" overblijven en "flexibel" overblijven.   
 

• Vaste overblijvers kunnen aangemeld worden via het aanmeldformulier voor de TSO, 
dit formulier kunt u vinden op onze website of kunt u halen bij de administratie. 

• Vaste overblijvers reserveren minimaal 1 vaste dag per week en krijgen via De Wingerd 
4x per jaar een factuur. Vaste overblijfmomenten waarop een kind tijdig (voor 08:30 
uur) wordt afgemeld kunnen op een andere dag worden ingehaald. Incidenteel 

afnemen van extra dagen kan, maar alleen met het aanschaffen van een 
strippenkaart.  

• Flexibel overblijven betekent dat je niet minimaal 1 dag per week 
hoeft af te nemen en dat je gebruik gaat maken van een 
strippenkaart. Deze zijn te koop via de administratie van de school.  

Deze strippenkaarten zijn te krijgen in 4, 8 of 12 strippen 
(respectievelijk €10/ €20/ €30).  
Strippenkaarten kun je aanschaffen door een envelop met het 
gepaste bedrag erin met naam en klas te geven aan de leerkracht 
van de klas. Via de leerkracht komt deze bij de administratie 

terecht. Via de leerkracht wordt de strippenkaart meegeven aan 
uw kind. Uw kind zegt het tegen de leerkracht als het die dag moet 
overblijven. Bij jonge kinderen is het fijn als u dit doorgeeft aan de leerkracht 
(bijvoorbeeld via Parro). 

  
Heeft u nog vragen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met Marie-

José (administratie). Zij is doorgaans in de ochtenden aanwezig van maandag tot en met 
donderdag en is te bereiken via mj.brant@wingerd.nl of via het telefoonnummer van de 
school 0165-564348.  
Overigens zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers die, tegen een vrijwilligersvergoeding, 
willen begeleiden tijdens het overblijven. Als u interesse heeft, stuurt u een mail naar 

tso@wingerd.nl  

WEEK TEGEN HET PESTEN 

In de week van 26 september is het de week tegen het pesten. De 
leerlingen van de leerlingenraad vinden dit een heel belangrijk 
onderwerp, dus zij gaan zich buigen over activiteiten die we in die 

week kunnen doen. Wij zijn heel blij met dit initiatief, want ook wij als 
team van De Wingerd, vinden het heel belangrijk om hier aandacht aan te besteden. 
Hoe mooi is het dan dat leerlingen dit zelf op de agenda zetten! We gaan voor een 
pestvrij schooljaar. 

OBO-STUDIEDAG WOENSDAG 5 OKTOBER 

Op woensdag 5 oktober is er een bestuurs-studiedag voor het 
leerkrachtenteam.   
 

Alle kinderen zijn deze dag vrij. Zet de datum alvast in uw agenda. 
 

mailto:mj.brant@wingerd.nl
mailto:tso@wingerd.nl
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SPELUUR OP MAANDAG VOOR GROEP 1-4 EN GROEP 5-8 

Wil je na school op maandag van 15.30-16.30u samen met je vrienden leuke spellen 
spelen? Schrijf je dan in voor speluur! Samen met sportcoach Resi ga je in de gymzaal 
verschillende sport en spel activiteiten doen. Denk hierbij aan trefbal, verstop spellen, 
freerunnen, en nog veel meer. 
 

Ieder blok bestaat uit 5 lessen. Zowel de onderbouw als bovenbouw kunnen in totaal 3 
blokken volgen. Inschrijven kan per blok maar ook voor alle blokken in een keer. 
Graag bij het inschrijven de naam en klas van uw zoon/dochter vermelden.  
 
25 euro per blok, 50 euro voor 3 blokken 
 

Als uw zoon/dochter op maandag gebruikt maakt van de BSO, vergeet dan niet bij de 
BSO te melden wanneer ze later komen i.v.m. de sportlessen. 
 

Voor inschrijven en vragen: r.blommendaal@ssnb.nl  
 

5 september x  13 februari Groep 5-6-7-8 

12 september x  20 februari Voorjaarsvakantie 

19 september Groep 1-2-3-4  27 februari Groep 5-6-7-8 

26 september Groep 1-2-3-4  6 maart Groep 5-6-7-8 

3 oktober Groep 1-2-3-4  13 maart Groep 5-6-7-8 

10 oktober Groep 1-2-3-4  20 maart Groep 1-2-3-4 

17 oktober Groep 1-2-3-4  27 maart Groep 1-2-3-4 

24 oktober Herfstvakantie  3 april Groep 1-2-3-4 

31 oktober Groep 5-6-7-8  10 april 2e paasdag 

7 november x  17 april Groep 1-2-3-4 

14 november Groep 5-6-7-8  24 april Meivakantie 

21 november Groep 5-6-7-8  1 mei Meivakantie 

28 november Groep 5-6-7-8  8 mei Groep 1-2-3-4 

5 december Groep 5-6-7-8  15 mei Groep 5-6-7-8 

12 december Groep 1-2-3-4  22 mei Groep 5-6-7-8 

19 december x  29 mei 2e pinksterdag 

26 december Kerstvakantie  5 juni Groep 5-6-7-8 

2 januari Kerstvakantie  12 juni Groep 5-6-7-8 

9 januari Groep 1-2-3-4  19 juni Groep 5-6-7-8 

16 januari Groep 1-2-3-4  26 juni x 

23 januari Groep 1-2-3-4  3 juli x 

30 januari Groep 1-2-3-4  10 juli x 

6 februari Groep 5-6-7-8    

 
 
 
 
    

 

 
 

 
 
 

mailto:r.blommendaal@ssnb.nl
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EVEN VOORSTELLEN TEAMLEDEN … 

Graag wil ik me aan jullie voorstellen.  
 
Mijn naam is Michel Borg. Vanaf 5 september sta ik tijdelijk in groep 
5b. Ik woon in het groene Achtmaal samen met mijn vrouw Hanneke 
en mijn twee zoons Daan en Pieter. In de afgelopen 23 jaar heb ik 

op meerdere scholen binnen OBO gewerkt. Sinds vorig jaar heb ik 
bewust gekozen voor de Flex-pool. In mijn vrije tijd ga ik graag op 
reis en wandel en fiets ik graag. 
 
Groetjes Michel 
 

Beste ouders, 
Ik wil me graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Marja Hage en 
woon in Lepelstraat. 
Ik heb een zoon Marijn en 2 dochters Liselot en Eline die al lang op 
zichzelf wonen. 

Al heel veel jaren heb ik op diverse scholen in het basisonderwijs 
gewerkt met een uitstapje in de afgelopen paar jaar naar het cluster 
2 onderwijs in Rotterdam. Ik heb daar gewerkt met kinderen met een 
spraaktaalstoornis (TOS). Ook heb ik kinderen begeleid via Auris met 
deze problematiek op basisscholen in Breda en Oosterhout. 

Ik verheug me erop om lekker dichtbij huis met jullie kinderen te gaan werken. Ik kom juf 
Sonja vervangen en ga ondersteuning bieden in de groepen 3 en 4. Jullie zullen mij op 
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag op school zien. 
Het was leuk om voor de zomervakantie al kennis te maken met heel veel enthousiaste 
mensen op de Wingerd. In een rondleiding een indruk gekregen van een mooie school 
met veel werkplekken en een “groen plein”. 

Ik heb ook een kijkje in de klas van de groepen 3 en 4 kunnen nemen en alle kinderen in 
hun nieuwe klas met juffen aan het werk gezien.  
Het voelde direct vertrouwd in de klas met juf Judith en nog een bekend gezicht Marie -
José die ik allebei al ken van het koor. 
Naast zingen vind ik het heerlijk om in m’n bloemen/ moestuin bezig te zijn. Een andere 

hobby is taarten bakken en kokkerellen. Ook ben ik graag creatief bezig. 
Op sportief gebied ben ik dit seizoen begonnen met baantjes zwemmen in het 
openluchtbad de Melanen.  
Ik zie er naar uit om jullie in dit nieuwe schooljaar te ontmoeten! 
  

Hartelijke groeten, 
Marja Hage  

EVEN VOORSTELLEN STAGIAIRES …  

Hallo allemaal, 
Mijn naam is Yoni Bals, ik ben 17 jaar oud en ik kom uit Roosendaal. 
Mijn hobby's zijn: toneelspelen, shoppen, naar musicals gaan, 

afspreken met vrienden en ben ook wel een grote beauty fan :). 
Ik studeer voor onderwijsassistent en ik zal aankomend schooljaar 
vanaf lesweek 1 tot aan de zomervakantie te vinden zijn in groep 7 
op donderdag en vrijdag. 
Ik kijk er enorm naar uit, en wie weet tot snel! 

Groetjes, Yoni Bals  
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Hallo allemaal, ik ben Daniek de Haan. Ik ben 18 jaar, en kom dit 

schooljaar bij jullie stagelopen in groep 1/2A.  
 
Ik doe de opleiding onderwijsassistent op het Curio in Roosendaal. 
Dit schooljaar is voor mij het laatste jaar van deze opleiding. Ik heb 
er dan ook super veel zin in om deze opleiding samen met jullie af te 

mogen sluiten.  
Naast school heb ik natuurlijk ook hobby’s. Ik luister graag naar 
muziek, doe graag leuke dingen met mijn vrienden, en hou er ook 
zeker van om een leuke film te kijken. 
De verwachtingen die ik van dit jaar heb zijn voor mezelf veel 
leerzame momenten hebben, en natuurlijk de positieve sfeer in de 

klas te mogen ervaren. 
Ik heb er in ieder geval super veel zin in, en ik hoop jullie ook! 
 
Groetjes juf Daniek 
 

Beste ouders/lezers, 
 
Mijn naam is Jari Knobel, ik ben een 18-jarige jongen en zit dit jaar in 
mijn laatste jaar van de opleiding onderwijsassistent. 
In deze jaren heb ik gemerkt dat het onderwijs mij uitstekend ligt, ik 

heb het er erg naar mijn zin. Ik heb voorgaande jaren stagegelopen 
op verschillende scholen. De Saffier en De Singel. Ik ben erg 
benieuwd en enthousiast om ervaring op te doen op een 
daltonschool. 
Ik ga er in ieder geval vanuit dat dit zeker een leuk jaar wordt, waarin 
ik veel kan gaan leren.  

Ik heb er zin! 
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