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                                             KALENDER 
  

Di 06-12  Uitgifte ’t Blaadje 
Studiedag leraren, alle kinderen vrij 

Vr 9-12 Vergadering leerlingenraad 

12 t/m 16 december  Voorlopig-advies-gesprekken groepen 8 

Di 13-12 Creamiddag groepen 3 en 4 

19 t/m 23 december  Inloopweek voor ouders 

Do 22-12 Kerstdiner 

Vr 23-12 Wingerd Kerstshow 
Alle kinderen uit om 12:00 uur 

24-12 t/m 09-01  Kerstvakantie 

Vr 13-01 Spreekuur jeugdprofessional 
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KINDERPRAATJE IN ’T BLAADJE 
Juf werkte met een leerling uit groep 3 aan BOUW! (Een 
leesprogramma). Daarbij moeten leerlingen de letters herhalen.  
Dus een leerling herhaalde, omdat dit moest, 3 x de “au”. Wat klonk 
als: “au, au, au!”. De leerling kijkt de juf aan, pakt haar arm en zegt; 
“Ik heb geen pijn hoor, zo heet deze letter gewoon, geen zorgen!” 

VOORLOPIG-ADVIES-GESPREKKEN GROEPEN 8 
In de week van 12 december zijn de voorlopig-advies-gesprekken 
voor de kinderen van groep 8 en hun ouders. Inschrijving gaat via 
Parro. Omdat er in januari nog toetsgegevens komen, is het een 
voorlopig advies. In februari krijgen de kinderen het definitieve 
advies.  

KLEINE OUDE ELEKTRISCHE APPARATEN GEZOCHT 
Voor onze techniekhoek zijn wij op zoek naar kapotte elektrische 
apparaten die te demonteren zijn. Heeft u iets dat hiervoor in 
aanmerking komt?  
Geef deze dan mee aan uw kind of geef het af bij de leerkracht. 
Dan kunnen onze leerlingen weer gaan ontdekken hoe elektrische 
apparaten gemonteerd zijn en hoe deze er van binnen uitzien. 

VOORBEELDGEDRAG IN HET VERKEER 
Kinderen leren door te observeren. Het gedrag van ouders of andere 
volwassenen wordt erg makkelijk gekopieerd. Natuurlijk heeft elke 
ouder eigen normen en waarden. U bepaalt zelf welk gedrag u wel 
en niet acceptabel vindt, want dat is heel persoonlijk. Bedenk goed 
wat u uw kinderen mee wil geven.  
 

De omgeving heeft natuurlijk ook invloed op het gedrag van een kind. Soms verzint een 
kind een eigen gedrag. Dan hebben we daar geen invloed op. Toch leert een kind 
voornamelijk van zijn ouders hoe hij of zij zich moet gedragen. Het is dus belangrijk het 
goede voorbeeld te geven en bewust te zijn van het eigen gedrag.  
  
Misschien is dit zelfs wel het enige wat u kunt doen om uw kind goede omgangsvormen 
en leefregels bij te brengen. Laat zien wat u wenselijk vindt.   
U weet zelf als geen ander hoe moeilijk het is om aangeleerd gedrag weer af te leren.  
  
In het verkeer reageren we doorlopend op elkaar waarbij we onze kinderen een 
voorbeeld geven hoe dat moet. Zoals bij het gebruik van gordels, het richting aangeven, 
voorrang geven en je aan de snelheid houden.  
Helaas worden we ook soms luidkeels boos op anderen en is voor sommigen het mobieltje 
ook in de auto erg belangrijk. Kinderen zien alles.   
Bedenk eens welk voorbeeldgedrag u zelf in het verkeer laat zien. Opvoeden begint bij 
eigen voorbeeldgedrag.  
 
 
 



 3 

KERSTVIERING 

 
Na het heerlijk avondje, staat het kerstfeest voor de deur. De school wordt in prachtige 
kerstsfeer gebracht. De lichtjes gaan schijnen, we gaan genieten van een sfeervol 
kerstdiner en met z’n allen gaan we samen plezier beleven aan een kerstshow. Hieronder 
even alles op een rij: 
 
KERSTBUFFET: donderdag 22 december  

HAPJES  
U kunt zelf in overleg met de leerkracht kiezen wat u maakt of de groepsleerkracht 
vraagt de klassenouders om dit te coördineren. (Dus niet, zoals voorheen, met een 
keuzeboom aan de deur van de klassen) 
Wat verwachten we van u?  
Maak (het liefst samen met uw kind) enkele hapjes om mee te nemen. (Hoeft niet 24 
keer hoor, maak ongeveer voor 8-10 kinderen een portie)  

• Maak (het liefst samen met uw kind) enkele hapjes om mee te nemen. (Hoeft niet 24 
keer hoor, maak ongeveer voor 8-10 kinderen een portie)  

• Doe dit hygiënisch alstublieft.  
• Een warm gerecht? Dan graag een rechaud (met verlengsnoer) meegeven.   
• Let wel: om de grote drukte in de hal te vermijden moeten de kinderen hun hapjes 

zelf mee naar binnen nemen. Dus denk aan de veiligheid.  

DE AVOND ZELF  
De hoofdpoort gaat open om 18.00 uur (NIET eerder). We verwachten alle kinderen 
tussen 18.00 en 18.10 uur op school. Rond 18.15 willen we met de kinderen aan tafel 
zitten. 

• Alleen de peuters mogen door één van de ouders naar binnen worden gebracht. 
• Alle andere kinderen komen zelfstandig naar binnen en brengen zelf hun hapjes 

mee.   
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binnen afgeven en dan graag meteen weer naar buiten gaan. 

NA AFLOOP 
19.00 uur: De avond is afgelopen voor de peuters. 
Van iedere peuter mag er één ouder hun zoon/dochter binnen komen ophalen, maar 
blijf aub wachten met naar binnen komen tot u een seintje heeft gehad. 

19.15 uur: De avond is afgelopen voor de groepen 1, 2, 3, 4. 
Komt u alstublieft niet naar binnen, want dat leidt tot grote drukte en verwarring. De 
kinderen worden door de ouders opgehaald/opgewacht op het schoolplein achter het 
rood-witte lint. Houd zoveel mogelijk afstand zodat er meer overzicht is. De leerkrachten 
komen met de klas in de rij naar buiten.  
De kinderen moeten bij de leerkracht blijven tot ze opgehaald zijn.  

19.30 uur: Einde kerstdiner voor de groepen 5 t/m 8. Zij gaan zelfstandig naar buiten.   
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SAMENZIJN VOOR OUDERS 
Wat te doen terwijl de kinderen lekker aan het eten zijn? Voor alle ouders is er die avond 
op het plein een gezellig samenzijn. Lekker het jaar afsluiten met andere ouders. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
KERSTSHOW: vrijdag 23 december  
Op deze ochtend verzorgen enkele leerkrachten met hulp van leerlingen uit groep 7 
een kerstshow. Deze show wordt voor alle kinderen van De Wingerd opgevoerd.  

Op vrijdagmiddag zijn alle leerlingen vrij!                    
Wij hopen er dit jaar weer een gezellig kerstfeest van te maken. Wij wensen u alvast fijne 
feestdagen en een mooie jaarwisseling!  

De werkgroep Kerst  
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JUF MARJA NEEMT AFSCHEID VAN DE WINGERD 
Per 1 januari 2023 zal ik stoppen met werken op De Wingerd. Ik heb 
besloten om te gaan werken voor een ander bestuur in Bergen op 
Zoom. 
 
De afgelopen jaren heb ik met ontzettend veel plezier in groep 1-2 
gewerkt. Bedankt, voor jullie vertrouwen en wellicht tot ziens!   

 
Vriendelijk groetend,  
Marja Louer   
 
Het team van De Wingerd bedankt juf Marja voor haar inzet de afgelopen jaren en wenst 
haar heel veel plezier met deze nieuwe uitdaging in Bergen op Zoom.  

SCHOOL TELEFONISCH NIET BEREIKBAAR 
Belangrijke mededeling: I.v.m. de installatie van ons nieuw 
besturingssysteem is de school telefonisch niet bereikbaar van 
dinsdag 10 januari 15.00 uur tot woensdag 11 januari 17.00 uur. U kunt 
ziekmeldingen of mededelingen deze dagen doen via de Parro-app. 
Ook kunt u gewoon mails sturen. Mogelijk worden deze niet dezelfde 
dag beantwoord. 

OPROEP VERKEERSREGELAAR TIJDENS DE CARNAVALSOPTOCHT  

Tijdens ons carnavalsfeest gaan we weer met onze mooi versierde 
wagentjes en groepen door de Tolbergse straten om carnaval te 
vieren. De laatste jaren hebben we gebruik gemaakt van 
gecertificeerde verkeersregelaars die ervoor zorgen dat we veilig de 
Thorbeckelaan over kunnen steken. Dit gebeurt eerst op de rotonde 
Thorbeckelaan/Kalmoesberg/Krekelberg en daarna op het kruispunt 
Krekelberg/Thorbeckelaan/Kastanjeberg.  

 
We hebben hiervoor twee verkeersregelaars nodig.  
 
Wilt u de korte online-cursus doen?  
Om verkeersregelaar te kunnen worden is het nodig om een korte onlinecursus 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 17 
februari vanaf 13.30 uur tot 15.00 uur? Vindt u het niet erg om daar wat tijd aan te 
spenderen om het certificaat te behalen? Dan zijn wij op zoek naar u! 
 
U kunt uzelf aanmelden bij juf Lianne of per mail: l.v.d.wegen@wingerd.nl. U krijgt dan in 
januari de inloggegevens waarmee u aan de slag kunt gaan.  
Na de optocht bent u van harte welkom voor een hapje en een drankje met het team 
en vrijwilligers.  
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NIEUWS UIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
Op De Wingerd is een Medezeggenschapsraad (MR) actief. Deze 
raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De MR 
vergadert een aantal keer per schooljaar.  
 

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. 
Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de 
medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen moet de school om advies of 
instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen 
wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten 
over het beleid op school. 
 
Een van de vaste onderwerpen binnen de MR-vergadering is input vanuit de ouders. Heeft 
u een vraag die u graag voorlegt aan de MR? Neem dan contact op via ons e-mailadres: 
mrodbswingerd@gmail.com  

SPREEKUREN JEUGDPROFESSIONAL 
Hieronder vindt u nogmaals de datums dat onze jeugdprofessional 
Roos Spekman aanwezig is in de zorgruimte op onze school. 
  

U kunt haar ook bereiken via haar mailadres: 
r.spekman@roosendaal.nl. Wilt u toch graag een collega van haar spreken? Bel dan naar 
14 0165 en vraag naar iemand van Team Jeugd.   
 
Vrijdagochtend 8.30-9.30:   
13 januari   3 februari   3 maart  24 maart   14 april   12 mei          9 juni      30 juni  

KENDE ’T LIEKE … CARNAVALSVERKIEZING OP DE WINGERD  
De leut kan niet vroeg genoeg beginnen. Voor we het weten is het 
weer tijd voor carnaval. 
 
De verkiezing van onze Prins, Nar en Sjampetter komt er al bijna 
aan!  Wij willen graag leerlingen van groep 6, 7 en 8 uitnodigen om 
zich op te geven voor een van deze functies (Als ze dit leuk vinden 
om te doen natuurlijk J) 

 
De kinderen kunnen zich tot vrijdag 13 januari opgeven bij juf Brenda.  
Maandag 16 januari mogen ze zich presenteren op het podium tijdens de 
weekopening. Ook worden dan ze allemaal gefilmd. De klassen die er deze ochtend 
niet bij zijn, kunnen dan later digitaal in de klas naar de verkiezingen kijken.  
 
Daarna wordt er gestemd in de klassen. Uiterlijk 27 januari hebben de klassen de stemmen 
bij juf Brenda ingeleverd.  
 
Dan horen we op maandag 30 januari wie onze Prins, Nar en Sjampetter tijdens carnaval 
worden op De Wingerd. Deze kinderen mogen tijdens de weekopening en natuurlijk op 
carnavalsvrijdag aantreden als Prins, Nar en Sjampetter. 
 
We maken er weer een leuk feestje van. Verdere info over carnaval krijgt u later. 
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TUINBEURTEN SCHOOLPLEIN WEER VAN START 
Gelukkig hebben drie nieuwe leden zich aangemeld om te komen 
helpen tijdens de tuinbeurt met de leerlingen op en rond het 
schoolplein. 
 
Welkom Corry en Jac van den Broek en Sharra Narzoles. Wij zijn heel 
blij met jullie hulp. 
 
De nieuwe leden en ook de kinderen, hadden er weer veel plezier in 
om in de tuin bezig te zijn. Ook de kleuters die tuinbeurt hadden, 
zetten hun beste beentje voor. 

 

   
 
 
 


