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KALENDER                             
Di 28-02 Uitgifte ’t Blaadje van maart 

Vr 03-03 Spreekuur jeugdprofessional + Bezoek MEC groepen 8 
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 

Di 14-03 Vergadering medezeggenschapsraad 

Wo 15-03 Stemlokaal op De Wingerd (OpenDeurOchtend is op vrij 17 mrt!) 

Vr 17-3 OpenDeurOchtend 

Ma 20-03 t/m vr 24-3 Week van de lentekriebels 

Di 21-03 Vergadering oudervereniging 

Wo 22-03 Ceaochtend kleutergroepen + Theaterbezoek groepen 5 en 6 

Vr 24-03 Spreekuur jeugdprofessional 

Di 28-03 Grote Rekendag kleutergroepen 

Wo 29-03 Grote Rekendag gr. 3 t/m 7 + Bezoek kinderboerderij kleuters 

Do 30-03 VVN Theoretisch verkeersexamen groepen 7 

Vr 31-03 Pub-quiz De Wingerd 
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 KINDERPRAATJE IN ’T BLAADJE  

Bram, gehuld in prinsenpak, werd geïnterviewd door NPO radio 1. Op de vraag: “Wat zou 
je doen als je de baas van de school was”, was zijn antwoord: ”Iedereen een ijsje geven!” 
Wat een goed plan Bram! 
 

 GROEPEN 8 DE NATUUR IN 

De groepen 8 trekken 3 maart ‘s morgens de bossen in. Onder 
leiding van het MEC gaan we op zoek naar energie in de natuur.  
Dit ter evaluatie en afronding van het project vorig schooljaar. 
 

 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 heeft zich hiervoor kunnen inschrijven via Parro.  
Op 3 maart krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Wilt u 
zorgen dat de rapportmapjes voor die tijd ingeleverd zijn?   

 

 STEMLOKAAL WINGERD 15 MAART 

Op 15 maart 2023 kunt u stemmen voor de Provinciale Staten en de 
waterschappen.  
 
Daarvoor kunt u bij ons op school terecht bij het stemlokaal. 
 

 

 OPENDEUROCHTEND VRIJDAG 17 MAART 

Wat vliegt de tijd! Het is alweer bijna tijd voor onze jaarlijkse 
opendeurochtend.  
 
In verband met de verkiezingen en de studiemiddag, hebben we 
deze ochtend verplaatst van woensdag 15 maart naar vrijdag 17 
maart. 

Iedereen is van harte welkom om op deze ochtend een kijkje te komen nemen in de 
school.  
 
We zetten onze deuren open van 8.30 uur tot 11.30 uur. De kinderen van de leerlingenraad 
staan te popelen om u rond te leiden door onze school. Juf Marjolijn Mangelaars is ook 
aanwezig om eventuele vragen over de peutergroep of Kober te beantwoorden.  
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 LENTEKRIEBELS 

In de week van 20 maart t/m 24 maart zal de gehele school weer in 
het teken staan van de lentekriebels. Dit is een landelijk project rond 
“Relaties en Seksualiteit”.  
 

De start van deze week zal tijdens de weekopening van 20 maart plaatsvinden.  
Tijdens deze week wordt er in iedere groep gewerkt, gepraat en geknutseld worden rond 
het thema; “Wat vind ik fijn?”. Dit uiteraard op hun eigen niveau en beleving. Zo zal er 
bijvoorbeeld in de groepen 7 & 8 gewerkt worden met de pubergidsen.  
 

 THEATERBEZOEK GROEPEN 5 EN 6 

Geen oog dicht 
De achtjarige Maia is het liefst alleen met haar verhalen. Ze leest, 
speelt games en kijkt films, alles om haar honger naar verhalen te 
stillen. Verhalen zijn namelijk spannend, maar lopen altijd goed af. 
Maia twijfelt of dat in de grotemensenwereld ook gebeurt. …  
Geen oog dicht is een dromerig sprookje waarin maquettes, 

poppentheater, muziek en film samensmelten.  
De kinderen van de groepen 5 en 6 gaan op woensdag 22 maart dit sprookje beleven in 
theater De Kring. 

 GROTE REKENDAG; DE AFVALPARADE 

Op 29 maart is het de grote rekendag. 
De leerlingen gaan aan de slag met uitdagende reken-wiskunde-
onderwerpen, deze keer rond het ontstaan van afval, maar ook het 
weer verwerken, hergebruiken en verminderen van afval.  
In verband met het bezoek aan de kinderboerderij, is de grote 

rekendag voor de kleuters op dinsdag 28 maart. 

 KLEUTERS OP STAP NAAR DE KINDERBOERDERIJ 

Ei ei ei, ja we zijn zo blij, want wij gaan naar de kinderboerderij en dat 
vieren wij, ei, ei! 
 
Op woensdag 29 maart gaan de kleuters naar de kinderboerderij. 
Houdt u hier rekening mee wat betreft de kleding van uw kind.  
Om 8.50 uur vertrekken de groepen 1-2 A en B. Ze verlaten de 
kinderboerderij om 10.15 uur en gaan dan terug naar school.   

Om 10.10 uur vertrekken de groepen 1-2 C en D. Zij gaan rond 11.40 uur weer terug naar 
school.   
Het vervoer regelen we met taxiouders. De kinderen nemen hun drinken en (fruithap) zoals 
altijd mee naar school. We eten en drinken gewoon op school. De schooltijden blijven 
onveranderd.   
 
Het wordt vast weer een fijne ochtend waarbij de kinderen heerlijk tussen de lammetjes 
en geitjes kunnen rondlopen en genieten van de lente die dan net begonnen is. 
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 THEORETISCH VERKEERSEXAMEN GROEPEN 7 

Op 30 maart doen de kinderen van de groepen 7 hun theoretisch 
verkeersexamen. 
 
Thuis nog even oefenen? Dat kan! Klik maar op onderstaande link: 
https://examen.vvn.nl/oefenen  
 

 

 PUBQUIZ WINGERD & FRIENDS 

In het blaadje van februari heeft u kunnen 
lezen over de Pubquiz die wij organiseren op 
onze school. De opbrengst van deze avond 
gaat naar "Klimmen tegen MS".  Er zijn al 
ontzettend veel aanmeldingen voor deze 
Pubquiz binnen gekomen. Dat vinden we 
fantastisch! 
Vindt u het leuk om met een team mee te 
doen, dan kunt u mailen naar 
pubquizdewingerd@gmail.com. Er zijn nog 
wat plaatsen beschikbaar, maar wees er snel 
bij, want VOL = VOL. 

 
Verdere informatie vindt u op de facebookpagina van De Wingerd.   
ODBS De Wingerd | Facebook  
 
 
 


