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KALENDER                             
Di 10-01 Uitgifte ’t Blaadje 

Di 10-01 + Wo11-01 School telefonisch niet bereikbaar 

Vr 13-01 Spreekuur jeugdprofessional 8.30-9.30 uur 
Sluiten termijn aanmelding voor deelname carnavalsverkiezingen 

Ma 16-01 Vergadering medezeggenschapsraad 

Di 17-01 Bioscoopbezoek groepen 3 en 4 

Ma 23-01 Dansmiddag groepen 1 t/m 4 

Do 26-01 Vergadering oudervereniging 

Ma 30-01  Dansmiddag groepen 5 t/m 8 

Di 31-01 Presentatieavond groepen 7 

Vr 03-02 Vergadering leerlingenraad 
Spreekuur jeugdprofessional 8.30-9.30 uur 
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 DE BESTE WENSEN 

Het team van De Wingerd wenst iedereen een bruisend & 
sprankelend, stralend & schitterend, gezond & gelukkig, zorgeloos & 
prachtig 2023!  
 
We gaan samen met plezier voor mooi en krachtig onderwijs in 2023!  
Het is ook een bijzonder jaar. We bestaan 30 jaar en dat gaan we in 

mei met heel de school vieren. Wat vliegt de tijd... Het is mooi om af en toe nostalgisch 
achterom te kijken.  
 
En nieuwsgierig vooruit. Ook klimmen wij op maandag 29 mei met een deel van het team 
de Mont Ventoux op voor de stichting MS. De andere teamleden en leerlingen steunen 
op afstand. Onze lieve collega Nicole, met de diagnose MS, klimt mee de berg op. Held! 
Samen staan we sterk en gaan we vol trots met haar de uitdaging aan. We willen zoveel 
mogelijk geld op halen voor de stichting MS omdat bewegen niet voor iedereen 
vanzelfsprekend is. Er zijn al een aantal acties door onze collega's georganiseerd, 
geweldig! De komende tijd zullen wij u van de hoogte houden van alle activiteiten en 
initiatieven.  
Team van De Wingerd: Team MontVenteVoet: It's just a mountain get over it!  
Mont Ventevoet (moves.ms) 
 
Opdat het komende jaar weer vele mooie leermomenten, verrassingen, inspiratie en 
geluk mag brengen. 
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 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. 
 

 KINDERPRAATJE IN ’T BLAADJE  

Kleuter tijdens het oefenen van de cijfers: “Ik ken de cijfers nog niet 
zo goed, maar weet je wat ik wel heel goed kan?................                   
De cijfers oefenen! Knap hè van mij!”  
 
En zo is het maar net! Van oefenen kan je leren. Ga zo door! 
 

 BIOSCOOPBEZOEK GROEPEN 3 EN 4  

De groepen 3 en 4 brengen dinsdag 17 januari een bezoek aan de 
bioscoop in Roosendaal. Zij gaan daar kijken naar 6 korte films met 
als thema 'een heleboel gevoel'. 
De groepen 3 gaan in de ochtend, de groepen 4 in de middag.  
Omdat de voorstelling van groep 4 tot 15.15 duurt, zullen zij wat later 
dan 15.30 terug op school zijn. 

 

 2DE OPROEP VERKEERSREGELAAR 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 op de rotonde Thorbeckelaan/Kalmoesberg/Krekelberg en 
daarna op het kruispunt Krekelberg/Thorbeckelaan/Kastanjeberg.  

We hebben hiervoor twee verkeersregelaars nodig. Eén verkeersregelaar heeft zich al 
aangemeld. Wilt u hem komen helpen?  
 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 enkele uren 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 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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 CARNAVALSFEEST OP DE WINGERD; KENDE ‘T LIEKE 

Vrijdag 17 februari is het weer zover dan barst op “de Wiengerd” het 
carnavalsfeest los.  
De kinderen mogen dan de hele schooldag verkleed op school 
komen. Maar voor het zover is …  
  

Verkiezingen van de Prins, Nar en Sjampetter  
De verkiezingen van de Prins, Nar en Sjampetter zijn al van start gegaan.  De kinderen van 
groep 6, 7 en 8 kunnen zich opgeven bij juf Brenda tot vrijdag 13 januari. 
Maandag 16 januari mogen ze zich presenteren op het podium. Ze worden dan ook 
allemaal gefilmd, zodat de klassen die er deze ochtend niet bij zijn, later digitaal in de klas 
naar de verkiezingen kijken.  
Uiterlijk 27 januari hebben de klassen de stemmen bij juf Brenda ingeleverd. Op maandag 
30 januari wordt bekend wie onze Prins, Nar en Sjampetter worden dit jaar.  
De Prins, Nar en Sjampetter mogen twee maandagen assisteren tijdens de weekopening 
en op vrijdag 12 februari mogen ze de hele dag aantreden als Prins, Nar en Sjampetter.   
 Wie o wie gaan het dit jaar worden ….? 
  
Het Wiengerd Kaokelswaree  
Op vrijdagochtend 17 februari is er weer ons leutige Wiengerd Kaokelswaree. Voor dit 
Swaree mag iedereen van de groepen 1 t/m 8 zich opgeven. De kinderen mogen een 
carnavalesk optreden verzorgen van maximaal 4 minuten.   
  
Inschrijven kan van 16 januari t/m 13 februari d.m.v. het inleveren van het inschrijfformulier 
(verkrijgbaar bij de leerkracht) bij juf Lianne. Als er muziek bij de act hoort, moeten de 
kinderen de titel hierbij opgeven.   
Bij te veel inschrijvingen of inschrijvingen met dezelfde muziek zal er onder andere op 
volgorde van binnenkomst een selectie plaatsvinden.  
  
De optocht  
Vrijdagmiddag 17 februari zal onze traditionele optocht door de straten van de Tolberg 
weer plaatsvinden.   
Alle kinderen van de bovenbouw verzinnen een leuke act of kar voor de optocht.   
De kinderen hebben tot 8 februari de tijd om zich hiervoor, bij hun eigen leerkracht, in te 
schrijven.  
De jury bepaalt aan het einde van de carnavalsmiddag welke kinderen gewonnen 
hebben.  Het drietal van De Wingerd reikt de prijzen uit, waarna de vakantie kan 
beginnen.  
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 NIEUWSBRIEF SCHOLEN PO 

Ieder samenwerkingsverband heeft vanaf schooljaar 2022-2023 een 
steunpunt waar ouders en leerlingen terecht kunnen bij vragen over 
passend onderwijs. De Samenwerkingsverbanden Primair- en 
Voortgezet Onderwijs Roosendaal 3002 hebben gezamenlijk het 

ouder- en jeugdsteunpunt opgezet. Het doel van het steunpunt is dat ouders en leerlingen 
een plek hebben waar zij terecht kunnen met hun vragen over passend onderwijs en 
daarbij, indien nodig, ondersteuning kunnen krijgen.  
 
Informeren en ondersteunen  
Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft op school of naar het 
speciaal onderwijs gaat dan kunnen er vragen bij zowel ouders als 
leerlingen ontstaan. In eerste instantie kunnen ouders en leerlingen met 
deze vragen terecht bij de eigen school. Zijn er toch nog onbeantwoorde 
vragen dan kunnen zij terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt.  
 
Uiteraard kunnen alle ouders en leerlingen, maar ook professionals, terecht op de website 
www.oudersteunpunt-wbw.nl. Op de website is algemene informatie over passend 
onderwijs te vinden, maar ook specifieke regionale informatie zoals bijvoorbeeld een 
overzicht van alle scholen.  
 
Naast de website kunnen ouders en leerlingen ook terecht voor hulp en ondersteuning. 
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om vragen over het vinden van een passende school die de 
ondersteuning kan bieden of wanneer een ouder er niet met een school uitkomt welke 
hulp er nodig is.  
 
Signaleren  
Heb je als ouder of leerling geen vragen maar wil je wel een ervaring delen over passend 
onderwijs? Ook dat kan! Met de uitkomsten van de ervaringen zullen wij onze 
dienstverlening blijven aanpassen en verbeteren. 
https://www.oudersteunpunt-wbw.nl/oudersteunpunt/enquete/  
 
Contact opnemen  
Ieder samenwerkingsverband heeft een regionale functie en een eigen ouder- en 
jeugdsteunpunt.  
 
Ouders en leerlingen kunnen bij dit ouder- en jeugdsteunpunt terecht, als je woonachtig 
bent in de gemeente Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen of Drimmelen (alleen 
Hoge en Lage Zwaluwe)  
 
Neem gerust contact op mocht het niet duidelijk zijn bij welk ouder- en jeugdsteunpunt 
een u als ouder of leerling terecht kan.  
 
Hoe zijn wij te bereiken?  
Website: www.oudersteunpunt-wbw.nl  
E-mail: info@oudersteunpunt-wbw.nl  
WhatsApp: 06 – 48501659  
Telefonisch spreekuur: 06 – 48501659  
- Dinsdag 13:00 – 14:00  
- Vrijdag 09:00 – 10:00 
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 MAKKELIJKE VOORNEMENS. DIT GAAT LUKKEN! 

 
 
 

Starten in het nieuwe jaar met een stel goede voornemens is een slim plan. Het is jouw 
kans om opnieuw te beginnen en ander gedrag te laten zien. 
 
Net als heel veel andere mensen in Nederland, we gaan er weer voor! 
 
De bekendste voornemens zijn vaak dezelfde: afvallen, meer beweging, minder stress, 
stoppen met slechte gewoontes. Ook hier start de worsteling met het aanpassen van je 
gedrag. Zie dit maar eens vol te houden, want uit vaste patronen stappen is oh zo lastig! 
 
Een vriend van mij is examinator bij het CBR. Toen ik hem eens ergens heen reed ging ik 
heel erg mijn best doen om netjes te rijden. Handen keurig aan het stuur, extra in de 
spiegels kijken, de kilometerteller extra in de gaten houden, u kent het wel van uw eigen 
rijlessen. “En,” vroeg ik, “zou ik geslaagd zijn?” 
“Nee, je zou gezakt zijn omdat je geen afstand houdt, je handen verkeerd aan het stuur 
hebt, zenuwachtig in de spiegels kijkt en onzeker overkomt.” Nou ja zeg! Vanaf die dag 
ben ik mijn oude patroon aan het aanpassen. 
 
Een voornemen van mij is om meer tijd te nemen voor kleine zaken. Altijd dat gehaast. 
Vanuit mijn beroep kijk ik uiteraard met een oog op de verkeersveiligheid.  
 
Wat kan ik doen in de komende periode? 
 

• Fiets van mijn kinderen checken, niet alleen verlichting 
• Eerder van huis weg, meer tijd nemen om ergens te komen 
• Mijn auto eens opruimen 
• Autoramen schoonmaken, 
• Ook die korreltjes bij de versnellingspook weghalen 
• Antivries en ruitensproeiervloeistof bijvullen 
• Doekje over het dashboard 
• Vaker alleen of samen met de fiets 
• Opzoeken hoe je wel het stuur moet vasthouden! 

 
Serge Rink, Adviseur Verkeerseducatie Brabant 
 
 

Goede voornemens 
(Maar dan makkelijker te doen) 


