
 1 

NIEUWSBR IEF  ’ T  B LAADJE  NOVEMBER  2022  

Kinderpraatje in ’t Blaadje ......................................................................................................... 2 

Sinterklaasviering ........................................................................................................................ 2 

Vrijdag 11 november + dinsdag 6 december studiedagen ................................................. 3 

Kindrapport en Ouder-kind-leerkracht-gesprekken ............................................................... 3 

Creamiddag groepen 5 en 6 verzet ........................................................................................ 3 

Even voorstellen … ..................................................................................................................... 4 

Voorlichting groep 7 en 8 ‘Gedrag online’ ............................................................................. 4 

Berichtje van de oudervereniging ............................................................................................ 5 

Nieuwe jeugdprofessional; nieuwe spreekuren (herhaald bericht) ..................................... 5 

                                              

KALENDER:    

Di 1 november Uitgifte ’t Blaadje 

Do 3 november Spreekuur jeugdprofessional 
Vr 4 november  Vergadering leerlingenraad 

Di 8 november NIO-toets groepen 8 

Vr 11 november Studiedag voor het team (alle leerlingen vrij) 

Za 12 november Aankomst Sinterklaas in Nederland 

14 t/m 18 november Keuzeweek groepen 7 en 8 

Wo 16 november Vergadering medezeggenschapsraad 
Vergadering oudervereniging 

Do 17 november Schoen zetten op school 

Vr 18 november Kindrapport mee naar huis 
Creamiddag groepen 5 en 6 

21 t/m 25 november Ouder-kind-leerkracht-gesprekken groepen 1 t/m 7 

Vr 25 november Creaochtend kleutergroepen 
Creamiddag groepen 5 en 6 

Di 29 november Pietenmiddag 

Vr 2 december Spreekuur jeugdprofessional 

Ma 5 december Sinterklaasviering 

Di 6 december Studiedag voor het team (alle leerlingen vrij) 
Uitgifte ’t Blaadje 

INHOUD:   
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KINDERPRAATJE IN ’T BLAADJE 
Kleuter vertelt dat zijn moeder jarig is. 
De juf vraagt: “Hoe oud is ze geworden?” 
Kleuter: “225 jaar!” Hij heeft vervolgens een tekening gemaakt met 
hierop ballonnen met 225! 
 

Peuter wordt gevraagd alle rechthoeken te omcirkelen. 
Op de vraag waarom hij deze niet omcirkeld heeft, zegt 
hij: Dat is geen rechthoek want die staat niet recht.  
 

 

SINTERKLAASVIERING 
Aankomst Sinterklaas  
Op zaterdag 12 november komt Sinterklaas weer aan in ons land. Vol 
verwachting klopt ons hart. 
 
Schoen zetten 
Op donderdag 17 november mogen alle kinderen hun schoen zetten op 
school. Zullen Sint en Piet er iets in komen doen? We zullen in ieder geval 
heel hard zingen.  
 

Pietenmiddag 
Op dinsdag 29 november vieren we onze Pietenmiddag op school. De Pieten komen 
langs met strooigoed en samen gaan we het gezellig maken. 
 
Sinterklaas op bezoek 
Op maandag 5 december ontvangen we Sinterklaas en zijn Pieten op ons schoolplein. 
Ouders zijn uiteraard welkom op het plein. Wij vragen u om achter de leerlingen en 
afzetlinten te blijven, ook met kinderwagens. Bij slecht weer ontvangen wij Sinterklaas in 
de aula. Daar kunnen dan helaas geen ouders bij aanwezig zijn. De leerlingen hoeven 
die dag geen pauzehap en drinken mee naar school te nemen. 
 
Sinterklaas en zijn Pieten zullen vervolgens de kinderen ontvangen. Leerlingen van 
groepen 1 t/m 4 krijgen een cadeautje van Sinterklaas. Leerlingen van groepen 5 t/m 8 
maken een surprise. Zij krijgen hierover meer informatie van hun leerkracht. 
 
Foto’s maken? 
Maakt u foto’s op het plein? Houd dan rekening met de privacywet. Neem en publiceer 
alleen foto’s van kinderen waarvan u weet dat ouders dit goed vinden. 
 
Allergie? 

Is uw zoon en/of dochter allergisch is voor kruidnoten en/of 
chocolade? Geef dit dan door aan de leerkracht.  
U kunt bijvoorbeeld een trommeltje aan de leerkracht geven met 
ander snoepgoed, bijvoorbeeld glutenvrije kruidnoten. Op deze 
manier kunnen alle kinderen het Sinterklaasfeest helemaal 
meevieren. 
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VRIJDAG 11 NOVEMBER + DINSDAG 6 DECEMBER STUDIEDAGEN 
Op vrijdag 11 november en dinsdag 6 december zijn er 
studiedagen voor het team van De Wingerd.   
  
Alle kinderen zijn deze dagen vrij!   
 

KINDRAPPORT EN OUDER-KIND-LEERKRACHT-GESPREKKEN 
Alle kinderen zijn bezig met het invullen van het kindrapport. Zij 
zullen dit rapport in de mooie verzamelmap op 18 november mee 
naar huis nemen. Het kindrapport biedt de kinderen de 
mogelijkheid om op te schrijven wat ze zelf vinden, zonder 
waardeoordeel. De kinderen leren nadenken over zichzelf, waar ze 

goed in zijn, wat ze willen leren en wat ze nog moeilijk vinden.    
Ook de uitgangspunten van onze daltonkernwaarden zijn verankerd in het rapport, 
kinderen reflecteren op hun eigen ontwikkeling.      
De kinderen vullen het kindrapport twee keer per jaar in. Eén keer in november en één 
keer in juli.    
Het vorderingsgesprek in de week van 21 november is een ouder-kind-leerkracht-
gesprekken.  De kinderen presenteren in een gesprek met de leerkracht en hun ouders 
hun zelf ingevulde kindrapport. Neem het kindrapport dus mee tijdens het gesprek.       
Inschrijven voor de ouder-kind-leerkracht-gesprekken gaat via Parro. De leerkracht van 
uw zoon of dochter zal u hiervan op de hoogte brengen.    
 
We hopen dat het kindrapport echt een document van het 
kind is en dat zij hier aan het einde van de ‘basisschool-
carrière’ apetrots op zijn.  Een rapport waarin kinderen zich 
kunnen herkennen en met veel plezier in zullen terugbladeren 
om te kunnen zien welke ontwikkelingen ze hebben 
doorgemaakt.  
 
De voorlopig advies-gesprekken voor de groepen 8 vinden in de week van 12 december 
plaats.  
 

CREAMIDDAG GROEPEN 5 EN 6 VERZET 
Op vrijdag 18 november stond er een creamiddag voor de 
groepen 5 en 6 gepland. Deze wordt verzet naar vrijdag 25 
november, want de groepen gaan de 18de op bezoek bij 
boerderijen. Hierover ontvangt u meer informatie van de leerkracht.  
 
Wilt u trouwens meehelpen tijdens de creamiddag van 25 
november? Geef het dan even door aan de leerkracht van uw 
kind. We zijn blij met uw hulp!  
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EVEN VOORSTELLEN … 
Graag wil ik me bij deze aan u voorstellen.  
Wie ben ik? 
Mijn naam is Frank Matthijssen, 45 jaar oud en getrouwd met Elske. 
Samen hebben wij 2 jongens, Benjamin van 11 en Raf van 13 jaar 
oud. Ik woon in Roosendaal in de wijk Tolberg en hou van het 
maken van muziek. Zo zit ik bij de Roosendaalse zeulband Oe ist 
Nouw en treed ik regelmatig op in het weekend als MC van o.a. 
Sonic Solutions. In mijn vrije tijd mountainbike ik graag bij de 
Kaaimannen en sport ik ook individueel bij een sportschool. Ik ben 
sociaal ingesteld, voel me thuis rondom mensen en wil graag van 
betekenis kunnen zijn voor mijn omgeving. Na een aantal tijdelijke 
aanstellingen ben ik vanaf augustus 1999 in vast dienstverband 

werkzaam geweest op KPO-basisschool Lavoor. Afgelopen 2 ½ jaar ben ik werkzaam 
geweest op BS Uniek in Hoeven. Buiten mijn rol als leerkracht ben ik mezelf ook gaan 
richten op management taken en coördinator taken. Hiervoor heb ik ook de nodige 
diploma’s behaald.  
Hoe ben ik? 
Ikzelf wil graag deel uitmaken en van waarde kunnen zijn op en van het leerproces van 
een kind, het team en de daarbij gedragen visie. Ik streef ernaar om het beste uit mezelf 
en mijn omgeving te halen. Het begeleiden van zowel leerlingen als een team vanuit de 
aspecten samenwerken, reflecteren, verantwoordelijkheid nemen en elkaar hierop aan 
kunnen spreken zijn aspecten die ik zelf in mijn huidige rol als leerkracht en coördinator 
ook toe pas. In de praktijk merk ik dat brede gedragenheid en het geven van vertrouwen 
en verantwoordelijkheid een mooie basis vormen voor ontwikkeling bij kinderen. Bij mijn 
leerlingen vind ik het erg belangrijk dat ze goed in hun vel zitten. Dit vormt de basis om 
verder te kunnen werken aan leerstof. 
Ik zie er erg naar uit om vanaf 1 januari aan de slag te gaan als leerkracht van groep 5b 
en te gaan werken met de leerlingen van deze groep en om samen te werken met alle 
collega’s binnen het hechte team van De Wingerd. De periode tussen de herfstvakantie 
en de kerstvakantie zal ik alvast een aantal keer meelopen in de groep om de leerlingen 
beter te leren kennen. 
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd, 
Tot binnenkort! 
 
Met vriendelijke groet, 
Frank Matthijssen 

VOORLICHTING GROEP 7 EN 8 ‘GEDRAG ONLINE’ 
Op maandag 7 november (groepen 8) en dinsdag 8 november (groepen 7) geeft Halt 
op De Wingerd een voorlichting over ‘Gedrag online’. Jongeren gebruiken internet voor 
alles: ontspanning, contact hebben met elkaar en hun schoolwerk. Toch hebben ze soms 
ook vervelende ervaringen met internet. Het kan dan gaan om nare filmpjes of foto’s, 
vervelende opmerkingen of zelfs bedreigingen. Je gedrag online kan grote gevolgen 
hebben voor jezelf (wanneer je een strafbaar feit pleegt), maar ook voor anderen. Deze 
les leert jongeren hoe ze online op een prettige en veilige manier met elkaar omgaan, 
wat strafbaar is en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze hier geen dader maar ook geen 
slachtoffer van worden. 
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BERICHTJE VAN DE OUDERVERENIGING 
Beste ouders, 
 
Via deze weg willen wij u laten weten dat deze maand de factuur 
van de ouderbijdrage weer uitgaat. 

Deze factuur zal via mail naar u verstuurd worden, mits u het vakje in Parro heeft 
aangevinkt waarbij u toestemming geeft om u gegevens met de oudervereniging te 
delen. Als u de mail ontvangt dan kunt u de factuur gemakkelijk via iDeal betalen. Vorig 
jaar hebben wij gemerkt dat deze mail bij verschillende mensen bij de spam terecht 
kwam. Wij willen u daarom vragen of u ook de ongewenste mail in de gaten wilt houden. 
Heeft u geen toestemming gegeven voor het delen van uw gegevens dan zal u via 
school de factuur ontvangen die u dan door middel van een overschrijving kunt betalen. 
 
De voorbereidingen van verschillende activiteiten die van dit bedrag bekostigd worden 
zijn inmiddels al in volle gang. Zo hebben wij inmiddels ons verlanglijstje al ingeleverd voor 
het grote sinterklaasfeest en zijn er al de nodige boodschappen gehaald voor dit feest, 
maar ook voor bijvoorbeeld de bosochtend. Ook met de voorbereidingen van het 
kerstfeest is alweer een start gemaakt. In het nieuwe jaar willen wij ook weer knallen met 
een supergezellige carnavalsviering en een sportieve sportdag. En uiteraard willen wij 
ook deze groep 8 een geweldig afscheid geven van hun basisschooltijd. 
 
In de algemene ledenvergadering is uitgelegd hoe het geld afgelopen jaar besteed is. 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via ons mailadres 
ovdewingerd@outlook.com  
 
Met vriendelijke groet, 
Ankie Braspenning 
Voorzitter OV De Wingerd 

NIEUWE JEUGDPROFESSIONAL; NIEUWE SPREEKUREN (HERHAALD BERICHT) 
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)  
Donderdagochtend 8.30-9.30 uur:  
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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  


