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KALENDER: 

Di 4 oktober 
Uitgifte ’t Blaadje 
Oudervereniging algemene ledenvergadering 
19.30 uur: Alle ouders welkom! 

Wo 5 oktober Vrije dag i.v.m. studiedag alle scholen OBO 

Do 6 oktober  Opening Kinderboekenweek 

Di 11 oktober Creamiddag groepen 7 en 8 

Wo 12 oktober Boekenmarkt 

Do 13 oktober Voorleeswedstrijd groepen 7 en 8 

Vr 14 oktober Spreekuur jeugdprofessional 8.30 uur - 9.30 uur 
Voorleesspektakel groepen 1 t/m 6 

17 t/m 21 oktober  Zichtbaarheidsweek Verkeersveiligheid 
Inloopweek  

Wo 19 oktober Bosdag kleutergroepen 

Ma 25 t/m 29 oktober Herfstvakantie 

11 november LET OP! Vrije dag voor de kinderen i.v.m. studiedag!!!  

  

INHOUD:  
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KINDERPRAATJE IN ’T BLAADJE 
Juf tijdens het maken van de rij: “Ga maar achter het kindje staan dat voor je 
staat, dan krijgen we een rechte rij in de vorm van een rechthoek.” Kleuter: “Ja 
maar juf, nu hebben we een mooie rij in de vorm van een regenboog🌈”	

	
Leerkracht dronk cappuccino en vroeg aan een meisje: “Drinkt mama ook wel eens 
cappuccino?” Waarop haar antwoord was” “Nee, wijn.” 🍷 

VERKEERSVEILIGHEID RONDOM SCHOOL 
Met ingang van het nieuwe schooljaar, willen we weer even de 
afspraken m.b.t de verkeersveiligheid rondom school opfrissen.  
Helaas komen er de laatste tijd veel klachten van buurtbewoners over 
fout parkeren. Er wordt regelmatig aan de voorkant 
op de stoep of aan de achterkant op de loopstrook 
geparkeerd. Dit zorgt voor onveilige situaties.  
Wij willen u daarom vragen zoveel mogelijk te voet 
of met de fiets naar school te komen. Mocht u toch 

met de auto komen, kunt u bij het brengen gebruik maken van de Kiss 
and ride- strook.  
Bij het ophalen wordt u vriendelijk verzocht de auto in parkeervakken 
in de buurt te parkeren rondom school. 
 

KINDERBOEKENWEEK; THEMA GI-GA-GROEN 
De Kinderboekenweek 2022 wordt donderdag 6 oktober ingeluid 
met een leuke opening! Het thema van dit jaar is: “Gi-Ga-groen”  
 
Woensdag 12 oktober 
De traditionele boekenmarkt zal plaatsvinden op woensdag 12 
oktober van 12:00 uur tot 12:45 uur. De kinderen vanaf groep 4 
mogen boeken verkopen.  

De kinderen van groep 4 en 5 die boeken willen verkopen, mogen hun van tevoren 
geprijsde boeken én een deken om op te zitten, in een plastic tas voorzien van naam en 
groep, om 08:20 uur 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 12:00 
uur kunnen de kinderen van de onderbouw boeken kopen. De kinderen van de groepen 
1 t/m 4 mogen dan ook naar huis. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 mogen pas om 
12.15 uur hun boeken verkopen of naar huis.  
Om iedereen evenveel gelegenheid te bieden om boekjes te kopen zal de boekenmarkt 
pas om 12 uur geopend worden!!!  
Bij slecht weer wordt de boekenmarkt een week uitgesteld naar 19 oktober. Mocht het 13 
oktober niet doorgaan dan wordt dit op dinsdag 12 oktober via Parro bekend gemaakt.  
Donderdag 13 oktober 
De groepen 7 en 8 houden de “Wingerd-voorleeswedstrijd” op donderdagmiddag 13 
oktober.   
Vrijdag 14 oktober 
We sluiten de Kinderboekenweek af op vrijdag 14 oktober met voor de groepen 1 t/m 6 
een voorleescircus door leerkrachten, ouders en/of leerlingen uit hogere groepen.  
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OUDERVERENIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Beste ouders, 
Het nieuwe schooljaar is alweer een paar weken bezig en ook wij 
van de oudervereniging staan weer vol enthousiasme klaar om te 
starten met een nieuw jaar vol met leuke activiteiten.  

De eerste voorbereidingen worden alweer getroffen door de verschillende werkgroepen 
binnen de oudervereniging.  
 
Via deze weg wil ik jullie allemaal nogmaals uitnodigen op dinsdag 4 oktober 2022 voor 
de Algemene ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden in de aula vanaf 19:30 uur. Tijdens 
deze vergadering wordt er o.a. verteld hoe de ouderbijdrage van vorig jaar is besteed. 
Uiteraard worden met de bijdrage de verschillende feesten die op De Wingerd gevierd 
worden, bekostigd. Maar wist u ook dat van dit bedrag de cadeaubonnen gekocht 
worden voor de leerkrachten en medewerkers. Op deze manier hoeft er niet meer om 
geld gevraagd te worden in de klas voor een cadeau maar wordt dit schoolbreed 
opgepakt. De klassenouders van de klas waar de verjaardag gevierd gaat worden kan 
via de oudervereniging deze bon aanvragen.  
En wist u bijvoorbeeld dat u vanaf de kleuterklas al spaart voor een activiteit tijdens het 
schoolkamp van u zoon of dochter? De afgelopen jaren zijn de kinderen hiervan naar het 
klimbos in Bergen op Zoom geweest tijdens het kamp.  
 
Deze en andere dingen komen aan de orde tijdens de algemene ledenvergadering.  
 
Mocht u zelf interesse hebben om een actieve inbreng te hebben in de oudervereniging 
dan kunt u dit aangeven door naar ons te mailen.  
Dit mailadres kan ook gebruikt worden als u voor iets anders contact met ons wil 
opnemen. Of voor als u bij bepaalde activiteiten zou willen helpen.  
ovdewingerd@outlook.com 
De oudervereniging vergadert zes keer per schooljaar. Onze notulen zijn terug te vinden 
op de website van school.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ankie Braspenning, Voorzitter van de oudervereniging 

INLOOPWEEK OUDERS/VERZORGERS 
Van maandag 17 t/m donderdag 20 oktober is er weer een 
inloopweek. Jullie zijn in de week voor de herfstvakantie van harte 
welkom van maandag tot en met donderdag van 8.20-8.30 uur en 
van 13.20-13.30 uur.  
 
Zoals vermeld in ’t Blaadje van september hebben we vanaf dit 
schooljaar "De inloopweken".  
Dit zijn weken waarin u op maandag t/m donderdag 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.  
 
De inloopweken vinden plaats in de laatste week voor alle schoolvakanties met 
uitzondering van de week voor de zomervakantie. Wij zullen u in 't Blaadje herinneren 
wanneer de inloopweken zijn.  
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ZET JE LICHT AAN! ZICHTBAARHEIDSWEEK VERKEERSVEILIGHEID 
In de week van 17 t/m 21 oktober besteden we in alle groepen 
traditiegetrouw aandacht aan de verlichtingsweek.  
Met het korter worden van de dagen, lengen de nachten. Toch 
weerhoudt het donker ons er niet van om op de fiets te springen. Het 
klinkt misschien cliché, maar zorg ervoor dat je goed zichtbaar bent. 
Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Bovendien is het belangrijk 

dat je twee kleuren licht gebruikt. Gebruik wit (of geel) licht aan de voorkant en rood licht 
aan de achterkant, zo is het duidelijker of je naar iemand toe komt fietsen of juist de 
andere kant op fietst.  
 
Zorg voor goed werkende vaste fietslampen en neem voor de zekerheid een extra paar 
losse fietslampjes mee. Je weet maar nooit!   

 

BOSDAG KLEUTERGROEPEN 
Op woensdag 19 oktober 2021 gaan de kleutergroepen naar 
‘Pagnevaart’ te 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). Alleen als het 
heel slecht weer is, wordt de bosdag uitgesteld.  De kinderen krijgen in het bos iets te eten 
en te drinken dus ze hoeven dit niet mee te nemen deze dag.   
 
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 uur terug op school.    
We hopen op lekker droog weer en blije kleutergezichtjes. 

CULTURELE VORMING OP DE WINGERD UITGEBREID MET DANSONDERWIJS 
Ons cultureel aanbod wordt uitgebreid met danslessen. Het swingt 
straks de pan uit op De Wingerd.  
De lessen gaan verzorgd worden door juf Melany van der Steen en 
juf Resi.  
De danslessen zijn op enkele maandagen gedurende het schooljaar 
tijdens de gymlessen.  
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NIEUWE JEUGDPROFESSIONAL; NIEUWE SPREEKUREN  
De jeugdprofessional werkt vanuit de vraag van u als ouder en het 
kind. Dit kunnen vragen zijn over gedrag, verlies, social media, 
pesten, weerbaarheid of wanneer u zich als ouder zorgen maakt 
over uw kind. De jeugdprofessional werkt nauw samen met de 
jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, peuterspeelzaal, het 
onderwijs en de huisarts. 
 
Vanuit de gemeente Roosendaal hebben wij het bericht gekregen 
dat Kimberly de Veth niet langer aan onze school verbonden zal zijn 
als jeugdprofessional. Zij draagt het stokje over aan Roos Spekman. 
Hierdoor hebben we nieuwe inloopspreekuren moeten inplannen.  
 

De gewijzigde data vindt u hieronder en ze zijn aangepast in de agenda in Parro. Ons 
advies is om dit ook aan te passen op de papieren Wingerdkalender die u van ons 
ontvangen heeft. 
 
De inloopspreekuren staan gepland op vrijdagochtenden (behalve 3 november) 
Vrijdagochtend 8.30-9.30u:  
14 oktober  
 
Donderdagochtend 8.30-9.30 uur: 
3 november  
 
Vrijdagochtend 8.30-9.30:  
2 december  
13 januari  
3 februari  
3 maart 
24 maart  
14 april  
12 mei  
9 juni  
30 juni 

TUINTEAM ZOEKT VERSTERKING ONDER SCHOOLTIJD.  

Wij hebben een prachtige schooltuin, maar wij willen graag de 
leerlingen hierbij betrekken. Door mee te helpen aan het onderhoud 
van de schooltuin gaan kinderen er zich verantwoordelijk voor 
voelen en voelen ze zich eigenaar van hun plein.  
Daarom deze oproep:  
Het tuinteam is op zoek naar mama's, papa's, opa's of oma's die het 

leuk vinden om af en toe een uurtje mee te helpen met een klein groepje leerlingen in de 
schooltuin.  
Op woensdagochtend of vrijdagmiddag gaat een groep leerlingen aan de slag in de 
schooltuin. De leerkracht verdeelt de klas in groepjes van maximaal 10 leerlingen.  
Dit groepje krijgt een taak, bijvoorbeeld het zand opvegen, de houtsnippers opvegen en 
bijharken, onkruidjes trekken, afval opruimen of planten water geven.  De vrijwilliger 
begeleidt een groepje bij hun taak. Dit duurt maximaal een uur.  
Bij voldoende aanmeldingen komt u maar een aantal maal per jaar aan de beurt.  
U kunt zich opgeven bij juf Lianne: l.v.d.wegen@wingerd.nl   
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STIJGENDE PRIJZEN, HELP, WAT NU?! 
Zoals u overal in het nieuws kunt lezen, zijn er steeds meer gezinnen 
die door de stijgende prijzen in financiële problemen komen. Ook op 
onze school zien we dat er steeds meer gezinnen zijn die het 
financieel moeilijk hebben.  

Voor deze gezinnen zijn er een aantal instanties in Roosendaal die u hierbij kunnen 
ontlasten. Wij zetten ze voor u op een rij: 
Ik Trakteer Roosendaal  

Ik Trakteer Roosendaal is opgericht voor kinderen die op hun eigen verjaardag 
door  financiële redenen niet kunnen trakteren. Zij kunnen een gehele traktatie 
verzorgen voor de klas van uw zoon of dochter. Hiernaast bieden zij een 

‘kadootjeskaart’ die goed is voor vijf cadeautjes naar keuze bij de ‘Ik Trakeer 
Kadootjesbank’. De cadeautjes kunnen voor de verjaardag van uw zoon/dochter zijn, 
maar mogen ook in de dure decembermaand gebruikt worden als Sint- en/of 
kerstcadeautjes. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan kunt u contact opnemen 
met onze intern begeleiders juf Nicole of juf Petra. 
 
Voedselbank:  

Mocht u meer informatie willen over de voedselbank: 
https://www.goedontmoet.com/ Het aanmelden bij de voedselbank 
moet persoonlijk gebeuren op woensdag tussen 11.00 en 12.00 uur, Oude 

Pius-X-school, Edisonstraat 55, Roosendaal. 
 
Meedoen op school Stichting Leergeld:  

 Alle kinderen moeten mee kunnen doen aan bijvoorbeeld schoolreisjes, de 
scouting of vieringen op school. Deze stichting kan bijspringen zodat uw kind 
niet aan de zijlijn staat. Ook kunnen ze helpen met andere schoolkosten, zoals 

een fiets of een computer. Aanvragen en meer informatie: www.leergeld.nl/roosendaal 
of leergeld.rsd@kpnmail.nl  
 
Meedoen aan sport:  

 Stichting Paul: deze stichting geeft kinderen de kans te gaan sporten of hun 
zwemdiploma te halen. Stichting Paul kan het lidmaatschapsgeld, het lesgeld 
en de sportattributen deels of helemaal betalen. Aanvragen en meer 

informatie: www.stichtingpaul.nl of info@stichtingpaul.nl  
 
Meedoen aan cultuur Jeugdcultuurfonds Brabant:  

Meedoen aan kunst en cultuur is leuk en belangrijk voor kinderen. Deze 
stichting kan ouders financieel ondersteunen. Voor meer informatie: 
www.jeugdfondscultuur.nl/brabant  
Het aanvragen gaat via Stichting Leergeld.  
 

Wilt u weten wat er nog meer mogelijk is in Roosendaal?  
Kijk dan op www.roosendaal.nl/meedoen  

STUDIEDAG 11 NOVEMBER 
Wij waarschuwen u alvast. Vrijdag 11 november is er een studiedag 
en zijn de kinderen vrij. Deze studiedag stond niet in ’t Blaadje van 
juli. Om die reden vermelden we deze dag even extra en alvast in 
dit blaadje. 
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CONTACTMOMENTEN OUDERS EN LEERKRACHT 
Ieder schooljaar zijn er een aantal vaststaande contactmomenten 
voor ouders en leerkrachten gepland.  
• De eerste, de informatieavond, is al in de tweede schoolweek 
geweest en is goed bezocht door de ouders. U heeft hopelijk een 
beeld gekregen hoe het er in de klas aan toe gaat en hoe er 
gewerkt wordt. 

 
Ook zijn er in de loop van het schooljaar nog drie momenten waarvoor u door de 
leerkracht wordt uitgenodigd.  
• In november is het eerste gesprek. Dit is een leerkracht-ouder-kindgesprek voor de 

groepen 1 t/m 7. Hierbij gaat het vooral over het door uw kind ingevulde kindrapport. 
U bespreekt dit samen met uw kind en de leerkracht. 

• In maart en aan het einde van het schooljaar zijn er voortgangsgesprekken zonder uw 
kind erbij. Hier gaat het vooral over de vorderingen van uw kind.  

 
Voor de groepen 8 is er een andere planning. Hierover krijgt u informatie van de 
leerkracht. 
 
De genoemde momenten zijn de geplande gesprekken, maar u kunt als ouder natuurlijk 
gedurende het hele schooljaar altijd even binnenlopen na schooltijd, telefonisch of via 
Parro contact opnemen met de leerkracht over uw kind. U kunt dan indien nodig een 
afspraak maken voor een tussentijds gesprek.  
Anderzijds zal de leerkracht ook met u contact opnemen wanneer het nodig is, wanneer 
er bijvoorbeeld zorgen zijn om uw kind. 

EVEN VOORSTELLEN …. 
Beste allemaal,  
Mijn naam is Bibi Cohen, ik ben 19 jaar en dit jaar ben ik begonnen 
met de opleiding pedagogiek. Ik dacht bij mezelf, hoe leuk zou het 
zijn om stage te lopen bij De Wingerd. Een basisschool waar ik zelf 
acht mooie jaren heb gehad. Ik kan dan ook niet wachten om mij 
hier verder te mogen ontwikkelen. Ik loop stage bij juf Petra 
(Kwaliteitscoördinator Bovenbouw) en zal ook hier en daar een kijkje 
nemen in de klassen. Naast mijn opleiding ga ik vaak wat leuks doen 
met vrienden of familie. Ik ben namelijk graag omringd door 
mensen. Ook een goede film of serie kan ik waarderen.  

 
Hoi allemaal,  
Mijn naam is Lieke van Oorschot, ik ben 20 jaar oud en ik kom uit 
Hoeven. Dit jaar zit ik in het tweede jaar van de Pabo op het Avans 
in Breda. Hiervoor heb ik de opleiding onderwijsassistent gedaan. In 
mijn vrije tijd maak ik graag foto’s en ben ik lid van een 
scoutinggroep. Drie avonden in de week werk ik bij de Action in 
Etten-Leur 
Dit schooljaar mag ik bij jullie op school komen stagelopen. Ik heb er 
heel veel zin om de school, collega’s en de kinderen te leren kennen.  
Mochten jullie nog vragen hebben, mogen jullie het altijd komen 
vragen! 
Groetjes, 
Lieke 
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JUF JUDITH OVER HAAR REIS NAAR OEGANDA 
Dag allemaal,  
Ik ben weer thuis na een prachtige tijd in Oeganda. 
Ik mocht daar twee weken vrijwilligerswerk doen op 
een basisschool en viel van het ene in het andere 
avontuur. Wat heb ik veel gezien en beleefd. En ook 
geleerd.  
 
Ik waardeerde altijd al wat ik hier in Nederland 

allemaal heb maar nu nog miljoenen keren meer. Zeker ook op school. De manier van 
onderwijs geven waar wij op de Wingerd zo achter staan is daar echt niet uitvoerbaar. 
Eigenlijk zou iedereen daar zelf moeten zien én voelen wat ik bedoel. Ik heb enorm 
genoten, het was echt een verrijking, maar ik ben heel blij dat ik nu weer op de Wingerd 
les mag geven.  
Veel groeten van juf Judith 
 

       
Juf Judith en haar nichtje verzorgden een online keuze-uur voor enkele kinderen van de 
groepen 5 en 6. Hoe geweldig was het om via een live-verbinding informatie te krijgen 
over hun bezoek aan de (ooit door De Wingerd gesponsorde) kraamkliniek en school in 
Oeganda. 
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NIEUW LOGO, NIEUWE WEBSITE, INSTAGRAM  
Nieuw logo 
U heeft vast al gezien dat wij de afgelopen jaren een nieuwe huisstijl 
aan het ontwikkelen zijn! 
Een mooie aansluiting op deze huisstijl is ons nieuwe logo. Wij hopen 

dat u hem net zo leuk vindt als wij. U zult dit nieuwe logo op steeds meer plekken 
tegenkomen. 
 
Nieuwe website  
Op dit moment zijn wij druk bezig met het ontwerpen van een nieuwe website. Deze 
website wordt verfrissend en modern en past uiteraard helemaal bij onze (huis)stijl.  We 
houden u op de hoogte! 
 
Instagram  
Sinds kort hebben wij naast facebook ook een Instagramaccount. U kunt ons vinden 
onder de naam odbsdewingerd. https://www.instagram.com/odbsdewingerd  
Gaat u ons daar (ook) volgen? 

KAAIDUURZAAM 
 

 


