Nieuwsbrief
De laatste schoolweken
Nog twee en halve week en dan zit schooljaar 2020-2021 erop.
Voor groep 8 de laatste loodjes op basisschool de Wingerd. Voor hen komt
nog het uitzwaaimoment en de afscheidsavond in theater Swanla. Zij zijn
klaar voor een nieuwe uitdaging op hun volgende school. Wij wensen groep
8 veel plezier en succes toe!
Ook voor alle andere groepen staan de laatste twee weken in het teken van
afscheid nemen. Nog even genieten van de vertrouwde juf of meester en
gelukkig kan dit ook met elkaar!
Na een bijzonder schooljaar waar het met elkaar in de klas
leren, spelen en vieren even niet meer vanzelfsprekend
was, is het fijn om het jaar wel zo te kunnen afsluiten.
Rest ons nog om iedereen alvast een hele fijne en verdiende zomervakantie toe te wensen .
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Ingewikkelde formatie!
Ieder jaar buigen wij ons in april over de groepsbezetting van het nieuwe jaar. En net toen we
alles rond hadden, bleek juf Esther een nieuwe baan gevonden te hebben. Al snelde volgde juf
Manon. Zij vonden beiden een uitdagende nieuwe baan vlakbij huis. Meester Daniël had inmiddels ook een leuke school gevonden. En nog maar kort geleden vertelde juf Annabelle dat ze naar
het voortgezet speciaal onderwijs gaat. Het maken van een goede verdeling werd een ingewikkelde puzzel. Gelukkig hebben we een aantal nieuwe collega’s kunnen aannemen en juf Karin
komt weer terug van de Van Beethovenlaan. Juf Elsemieke gaat met zwangerschapsverlof en
komt in februari weer terug. Er zijn nog steeds vacatures, maar wij kunnen eind augustus starten!
U vindt de groepsindeling op de tweede bladzijde.

Belangrijke data:
Rapporten mee

9 juli

Uitzwaaien groep 8

12 juli

Oudste kleuterafscheid 1/2a

12 juli

Oudste kleuterafscheid 1/2b

13 juli

Kennismakingsmiddag

13 juli

Eindfeest

14 juli

Laatste schooldag—les tot 13.00 u

15 juli

Musical groep 8 in Swanla

15 juli

Lesvrij voor de zomervakantie

16 juli

Eerste schooldag

30 augustus

Groepsbezetting schooljaar 2021-2022
Groep 1-2 a:

Basilia Cvetkovic en Karin Brakkee

Groep 1-2 b:

Christa Klip en Lia de Groot

Groep 3a

Kimberly Dukker (oudste kleuters van groep juf Elise)

Groep 3b:

Alja Hilkhuijsen (oudste kleuters van groep juf Christa en juf Lia)

Groep 4a

Elise de Koning

Groep 5a:

Nadette Bakker

Groep 5/6c:

Joop Hoeboer en Manon van Kessel

Groep 6a:

Hellen Burggraaf en Edina Anker

Groep 7a:

Stephan Schelvis

Groep 8a:

Ester van Haren en Mandy van Schaick (op het Takmos)

Groep 8b:

Saskia Kleinveld en Malou Snoeij (op het Takmos)

IB

Mariska van Dijk

Arrangementen

Gerda Vonk

Onderwijsassistente

Monica Verkroost

Gym

Daan Verver

Conciërge

Hennie Groenewegen van der Weiden

Adjunct

Carla Kor-Matze

Directeur

Hanneke Henkens

Twee kleine groepen 3
U heeft vast wel vernomen dat de scholen van het Rijk geld krijgen om de Corona-achterstanden weg te werken. De schoolteams hadden bij de keuze een belangrijke stem. Wij hebben er op het Kroonkruid onder andere voor gekozen om de klassen kleiner te maken. Er komen twee kleine groepen drie. Wij zijn daar dit schooljaar blij mee, maar weten nu al dat deze kleine groepen in de toekomst geen stand kunnen houden. Mogelijk
worden zij samengevoegd of gecombineerd.

Laatste schoolweek
In de laatste schoolweek staan er nog een aantal activiteiten op het programma.
Op dinsdag 13 juli gaan de kinderen van 13.15-15.00 uur kennismaken met hun nieuwe leerkracht en nieuwe klasgenoten. Traditiegetrouw trakteert de ouderraad in de laatste schoolweek op een ijsje. Dit jaar worden de ijsjes op tijdens de wenmiddag uitgedeeld.
Op woensdag 14 juli organiseren we het eindfeest. Een ochtend met spelletjes en wat lekkers verzorgd
door de ouderraad. De kinderen mogen deze ochtend nog een klein tussendoortje van thuis meenemen
(fruit) en bij warm weer graag extra drinken.
Op donderdag 15 juli start om 13.00 uur de zomervakantie. Denkt u eraan om de BSO hiervan tijdig op de
hoogte te stellen?
Groep 8 voert de musical op donderdag 15 juli op in theater Swanla. Geheel volgens de geldende coronamaatregelen!

Juf Annabelle is getrouwd!

Afgelopen vrijdag is juf Annabelle met Robbin getrouwd. Om half 11 arriveerde het bruidspaar in
een knalgele MG. De leerlingen vormden een erehaag voor de juf. Iedereen was in het wit gekleed.
Op het Takmos vierden ze een klein trouwfeestje met haar twee klassen. De leerlingen van groep 8
hadden een trouw ABC gemaakt. De leerlingen van groep 4/5 trakteerden de juf en haar aanstaande
man op prachtige witte rozen! We wensen juf Annabelle en haar man Robbin een lang en gelukkig
huwelijk toe!

Na de zomervakantie zullen we niet
meer met het huidige rooster werken.
We gaan dan over op het

Continurooster.

Wist u dat….?
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De Wingerd,
een school waar het fijn is om
te leren, te spelen en te vieren.

•

Wij blij zijn dat het mondkapje niet meer gedragen hoeft te worden? Wij
wel heel voorzichtig blijven? Wij allemaal graag gezond de vakantie in
willen gaan?

•

Je via de bibliotheek-app in de zomervakantie de mooiste verhalen gratis
kan beleven via book n trip? Zie de website:
https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip

•

We na de zomervakantie een continurooster hebben?

•

Er door de gemeente een jeugdvakantieweek georganiseerd wordt? Alle
leerlingen een flyer meegenomen hebben?

•

De kleuters die naar groep 3 gaan nog een afscheidsfeestje vieren? Ze via
de glijbaan de kleutergroep verlaten?

•

Juf Carla weer aan het re-integreren is en steeds meer uren op school
aanwezig is?

•

Groep 8 het certificaat afvalvrijeschool gekregen heeft? Daar ook een
stoeptegel bij hoort?

•

Juf Dionne na de vakantie weer op een andere school werkt?

Sportdag groep 1-2-3
Op 9 juli hadden de groepen 1, 2 en 3 sportdag. De kinderen hebben allerlei sportieve spelletjes
gedaan en er was zelfs een springkussen! Groep 4, 4/5 en 5 mochten ook nog even springen :)

Nieuwe leerling op de Wingerd
Welkom op de Wingerd!
Evi Koolmees bij juf Elise in 1/2A

Vanuit de Ouderraad
Beste ouders/verzorgers,
Tijdens de Algemene Ledenvergadering die aan het begin van het schooljaar wordt gehouden, wordt het voorgaande schooljaar door de Ouderraad afgesloten en de plannen voor het nieuwe schooljaar gepresenteerd. Tijdens deze
vergadering wordt ook de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt het
schoolreisje, de feesten en de activiteiten op school bekostigd. De Ouderraad zet zich samen met de leerkrachten
van de betreffende werkgroepen in voor de feesten en activiteiten op De Wingerd.
Denk hierbij aan het verzorgen van de versiering, inkoop van de lekkernijen en cadeaus en het inpakken van de cadeaus met Sinterklaas. Het versieren van de school met Kerst, de inkoop van benodigde spullen voor de knutselactiviteit en een kleinigheidje voor de kinderen. Maar ook het paasontbijt, carnaval, de sportdag en het eindfeest regelen wij met de leerkrachten en voor groep 8 regelen en bekostigen we een afscheidscadeau als herinnering. Ondanks corona, hebben we dit schooljaar toch veel dingen kunnen organiseren. Het schoolreisje zal naar alle waarschijnlijkheid in september van volgend schooljaar plaatsvinden.
Mocht u de vrijwillige ouderbijdrage nog niet hebben betaald, bij deze een vriendelijke herinnering zodat wij deze
activiteiten voor de kinderen kunnen blijven organiseren.
De betaling graag op rekening NL44 INGB 0005 8783 98 t.n.v. Oudervereniging de Wingerd Kroonkruid
o.v.v. de voor- en achternaam en de groep van uw kind.
Zodra de datum van de Algemene Ledenvergadering in het nieuwe schooljaar bekend is, wordt dit via de nieuwsbrief gecommuniceerd. U bent van harte welkom om aan te sluiten en de plannen voor het nieuwe schooljaar te
vernemen!
Na dit schooljaar nemen we helaas afscheid van 2 OR-leden. Marina Hagers (voorzitter) en Mariska Visser (regulier
lid), heel erg bedankt voor jullie inzet en gezelligheid de afgelopen jaren!
Begin volgend schooljaar zullen we de nieuwe OR-leden bij u voorstellen.
Met vriendelijke groet, namens de Ouderraad,
!

