
 1 

N I E U W S B R I E F      F E B R U A R I  2 0 2 3  

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

 EU schoolfruitproject loopt ten einde ............................................................................. 2 

 Schooladviesgesprekken groepen 8 .............................................................................. 2 

 Correctie papieren kalender ........................................................................................... 2 

 Carnavalsfeest op De Wingerd: Kende’t lieke .............................................................. 3 

  Klimmen tegen MS: PubQuiz ............................................................................................ 4 

 Vorderinggesprekken groepen 1 t/m 7 .......................................................................... 4 

 De schoolreis gaat naar … .............................................................................................. 4 

 Vakantierooster 2023-2024 ............................................................................................... 5 
 

 

KALENDER                             

Di 07-02 Uitgifte ‘t Blaadje 

Wo 08-02 Inschrijftermijn optocht gesloten 

Do 09-02 Creamiddag groepen 3 en 4 

Vr 10-02 Laatste schoolfruitdag 

Ma 13-02 
Bezoek Prins Markus en gevolg 

Inschrijftermijn Kaokelswaree gesloten 

Ma 13-02 t/m do 16-02 
Week van adviesgesprekken groepen 8 

Inloopweek voor alle ouders/verzorgers groepen 1 t/m 8 

Vr 17-02 
Ochtend: Carnavalsviering met Kaokelswaree 

Middag: Optocht door wijk groepen 5 t/m 8 

Ma 20-02 Carnavalsvakantie 

Di 28-02 Uitgifte ‘t Blaadje van maart 

Vr 03-03 
Spreekuur jeugdprofessional 

Rapport mee groepen 1 t/m 8 

Ma 06-03 t/m vr 10-03 Vorderinggesprekken groepen 1 t/m 7 

Vr 10-03 Vergadering leerlingenraad 

INHOUD  
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 KINDERPRAATJE IN ’T BLAADJE  

Jongen uit groep 3 zegt op vrijdag tegen juf Debbie: “Veel plezier 

met de baby in het weekend juf! 

 

 

 

 EU SCHOOLFRUITPROJECT LOOPT TEN EINDE 

Zoals u weet nemen wij deel aan het EU Schoolfruit- en 

groenteprogramma. Vanaf begin dit schooljaar ontvingen wij 20 

weken lang drie porties groente en fruit per leerling per week. Helaas 

is deze periode bijna afgelopen.  

 

Op 10 februari krijgen de kinderen voor het laatst gratis groente en fruit op school.  

 

We willen de ouders die al die weken hebben geholpen met het snijden van het fruit heel 

hartelijk bedanken. 

 

We hopen dat, ook na einddatum van het EU-schoolfruitproject, uw zoon/dochter een 

gezonde pauzehap meeneemt. 

 SCHOOLADVIESGESPREKKEN GROEPEN 8 

In de week van 13 februari hebben de leerkrachten van groep 8 het 

laatste schooladviesgesprek met de kinderen en hun ouders. Dit 

gaat vooraf aan de definitieve aanmelding voor het voortgezet 

onderwijs in maart.  

 

Ouders kunnen inschrijven via Parro zodra de leerkracht de 

inschrijvingen heeft opengezet.  

 

Op 3 maart krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Wilt u zorgen dat de 

rapportmapjes voor die tijd ingeleverd zijn?   

 

 CORRECTIE PAPIEREN KALENDER 

Het is u hopelijk wel opgevallen, maar we geven het graag aan u 

door om misverstanden te voorkomen. In de papieren kalender die 

aan het begin van het schooljaar uitgedeeld is, staat voor de 

zomervakantie 7 weken aangegeven. Dat is uiteraard fout, want dit 

is een week te veel. Excuses hiervoor!  

Onderstaande is juist:  

De zomervakantie start op 14 juli om 12.00 uur. De eerste schooldag van schooljaar 2023-

2024 is 28 augustus!  
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 CARNAVALSFEEST OP DE WINGERD: KENDE’T LIEKE  

Vrijdag 17 februari barst op “De Wiengerd” het carnavalsfeest los.  

De kinderen mogen de hele dag verkleed op school komen.  

Groepen 1 t/m 4: Hoeven geen eten en drinken mee te nemen.  

Groepen 5 t/m 8: Nemen wel hun fruittas mee in de ochtend. Zij 

krijgen ‘s middags iets lekkers. De OV staat dan met een kraampje 

op het plein. De limonade is gratis en tegen inlevering van een bon, 

mogen de kinderen van groep 5 t/m 8 een zakje chips halen. 
 

Bezoek Prins Markus en zijn gevolg 

Maandag 13 februari komt de Prins met Narreke Doremi en Sjampetter Rinus op bezoek 

tijdens de weekopening. Deze ochtend mogen alle kinderen verkleed op school komen.  
 

Uitslag verkiezingen Prins, Nar en Sjampetter 

Op maandag 30 januari is bekend gemaakt wie onze Prins, Nar en Sjampetter geworden 

zijn dit jaar. Van harte gefeliciteerd winnaars!   

Prins Timur, Nar Billy en Sjampetter Luuk mogen twee maandagen assisteren tijdens de 

weekopening en op vrijdag 17 februari mogen ze de hele dag aantreden als drietal. 

  

Het Kaokelswaree  

Vrijdagochtend 17 februari komen de kinderen samen voor het Wiengerd Kaokelswaree. 

Een ochtend vol leuke optredens, dans en muziek.  

We starten met kinderen van de onderbouw (1t/m 4). Om 10.15 uur is de bovenbouw aan 

de beurt 5 t/m 8). Kinderen van de groepen 1 t/m 8 zich opgeven voordeelname. Ze 

bereiden een carnavalesk optreden voor van max. 4 minuten. Opgeven kan met een 

inschrijfformulier dat bij de leerkracht te verkrijgen is.  Dit kan tot 13 februari ingeleverd 

worden bij juf Lianne. Bij te veel inschrijvingen zal er op volgorde van binnenkomst van de 

inschrijvingen -en rekening houdend met originaliteit en leeftijd- een selectie plaatsvinden.  

  

De optocht 

De groepen 5 t/m 8 trekken ‘s middags door de Tolbergse straten met hun carnavals-

optocht. De kinderen kunnen hiervoor opgeven via hun eigen leerkracht tot 8 februari.  

Wij willen benadrukken dat de jury het belangrijk vindt dat de kinderen zelf hun creaties 

gemaakt hebben en hun eigen creativiteit op kindniveau laten zien. Hou het eenvoudig.  

Kinderen die niet meedoen met een groepje, lopen mee met hun eigen leerkracht. Er 

mogen zes kinderen meelopen met de bezemwagen, zij ruimen het carnavalsafval op. 

  

KOMT DAT ZIEN! 

Wat is een optocht zonder publiek? Ouders en kinderen van de groepen 1 t/m 4, komen 

jullie de creaties in de optocht bewonderen? We hopen op veel mensen langs de kant. 

Heeft u een geluidsbox? Dan maakt u het feest compleet als u langs de kant 

carnavalsmuziek kunt draaien. 

De route is: Hoofdingang school – Kersenberg – Kalmoesberg – Krekelberg – Klimopberg – 

Kastanjeberg – Klaverberg – Klaproosberg – Kalmoesberg - Hoofdingang school.  

Hoe ziet de middag eruit? 

• Vanaf 13.20 uur: Opstellen van carnavalsoptocht op het schoolplein. 

• 13.45 uur: Vertrek van de optocht. +/- 14.30 uur: Aankomst optocht.  

• 14.45 uur: De juryberaad, zeulen op het schoolplein, met een drankje en chippies.   

• Einde middag: Prijsuitreiking door Prins Timur, Nar Billy en Sjampetter Luuk.  

De Gertruttenband komt onze feestvreugde verhogen, want komen ze langs. 
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  KLIMMEN TEGEN MS: PUBQUIZ 

KLIMMEN TEGEN MS: OMDAT BEWEGEN NIET VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND IS 

Zoals u in ‘t Blaadje van januari heeft kunnen lezen, beklimmen wij op maandag 29 mei 

met een deel van ons team de Mont Ventoux om zoveel mogelijk geld op te halen voor 

onderzoek tegen de zenuwslopende ziekte MS, de diagnose die helaas onze collega 

Nicole heeft gekregen.  

Zowel de "lopers" als de "niet lopers" van ons team zijn de afgelopen maanden enthousiast 

bezig geweest om zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen bij vrienden, familie en 

bekenden. Maar daar laten we het uiteraard niet bij.  

 

Op vrijdag 31 maart organiseren wij op school een 

uitdagende pubquiz met (live) muziek. De opbrengst van 

deze avond gaat in zijn geheel naar "Klimmen tegen MS".  

Vindt u het leuk om met een team 

mee te doen, geeft u zich dan op. 

Verdere informatie vindt u op de 

facebookpagina van De Wingerd.  

ODBS De Wingerd | Facebook 

 

 

 

 

 

 VORDERINGGESPREKKEN GROEPEN 1 T/M 7 

In de week van 6 maart zullen de oudergesprekken over de 

vorderingen van de kinderen in de groepen 1 t/m 7 plaatsvinden. Dit 

zijn gesprekken zonder de kinderen tussen ouder(s)/verzorger(s) en de 

leerkracht(en).    

U kunt hiervoor inschrijven via Parro zodra de leerkracht de 

inschrijvingen heeft opengezet.  

Op 3 maart krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis, zodat u 

deze al vooraf met uw kind kunt bespreken. Wilt u zorgen dat de rapportmapjes voor die 

tijd ingeleverd zijn?   

 

 DE SCHOOLREIS GAAT NAAR …  

Zoals waarschijnlijk wel bekend bij u, vieren wij als school ons 30-jarig 

bestaan.  

Wij trappen de geplande feestweek op maandag 15 mei af met een 

gezamenlijke schoolreis naar DE EFTELING.  

 

De werkgroep is druk bezig met de voorbereidingen om deze dag 

zo gezellig, fijn en veilig mogelijk te laten verlopen voor alle kinderen.  

 

Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, hebben wij uw hulp nodig. U krijgt hierover op 

korte termijn bericht van de leerkracht (en) van uw kind (eren) via Parro. 

https://www.facebook.com/ODBSDeWingerd
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 VAKANTIEROOSTER 2023-2024 

Omdat we weten dat er ouders zijn die dit graag vroeg weten, geven wij u de reeds 

bekendgemaakte vakanties en vrije dagen van volgend schooljaar door. 
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