Nieuwsbrief
Gezond het nieuwe schooljaar in
Nog 6 weken en dan is het zomervakantie. Dan zit schooljaar
2021-2022 er alweer op. Ook dit jaar weer een bijzonder jaar
door de corona pandemie. Maar ook een jaar waar gelukkig
weer veel kon en we samen veel plezier hebben kunnen maken.
We zijn al druk bezig met het nieuwe schooljaar. Zo zult u in
deze nieuwsbrief de groepsbezetting en het vakantierooster
vinden voor schooljaar 2022-2023.
Dit jaar hebben we ons ingezet om een gezondere school te
worden. De werkgroep gezonde school heeft samen met de
MR verder gekeken hoe we dit de komende jaren willen doorzetten. Er is een prachtige infographic gemaakt waarin staat beschreven hoe we dit willen gaan doen. Die
infographic kunt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief
vinden. Leest u het goed door?
Zo zult u onder andere hierin vinden dat we verjaardagen gezond zullen vieren. Er wordt niet getrakteerd, maar er wordt wel een gezellige verjaardag
van gemaakt. Ook het fruit als pauzehap en het drinken van water op school zetten we verder door.
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Belangrijke data:
Kamp groep 8

Woensdag 1 t/m vrijdag 3 juni

Pinksterweekend

Maandag 6 juni vrij!

Studiedag

Dinsdag 7 juni vrij!

Musical in theater Swanla groep 8D

Woensdag 22 juni

Musical in theater Swanla 8C

Donderdag 23 juni

Sportdag groep 1t/m 3

Woensdag 22 juni

Zomerrapport mee

Vrijdag 1 juli

Uitzwaaien groep 8/ wenmiddag 1 t/m 7

Dinsdag 5 juli

Eindfeest

Woensdag 6 juli

Laatste schooldag

Donderdag 7 juli

Eerste schooldag

Maandag 22 augustus

Vakantie en studiedagen komend schooljaar
Herfstvakantie
Studiedag/lesvrij
Kerstvakantie
Studiedag/lesvrij
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Studiedag/lesvrij
Zomervakantie

24-10-2022 tot en met 28-10-2022
03-10-2022
23-12-2022 tot en met 06-01-2023
16-01-2023
24-02-2023 tot en met 03-03-2023
07-04-2023 tot en met 10-04-2023
24-04-2023 tot en met 05-05-2023
18-05-2023 tot en met 19-05-2023
29-05-2023
22-06-2023
07-07-2023 tot en met 18-08-2023

De vrije vrijdagen zijn in het rood.

Groepsverdeling schooljaar 2022-2023
groep 1-2D: juf Sabine
groep 1-2E: juf Feia
groep 1-2F: juf Danielle
groep 3B: meester Rigobert en juf Carlina
groep 4B (is nu 3D): juf Rosalie
groep 4C: meester David en juf Kim (vrijdag)
groep 5B: juf Loes en juf Kim (donderdag)
groep 5/6C: juf Annemiek en juf Michelle
groep 6B: juf Esther en juf Marjolein
groep 7B: juf Nicole en meester Patrick
groep 8B : juf Wilma en juf Jantine (donderdag)
groep 8C: juf Maureen en meester Patrick (woensdag)

IB:
juf Yvoli/juf Jantine
ondersteuning:
juf Ineke
Arrangementen:
juf Gerda/juf Esther
Onderwijsassistente: juf Basilia
Gym:
meester Daan
Conciërge:
meester Arald
Adjunct:
juf Joyce
Directeur:
juf Hanneke

MR leden gezocht
Beste ouders,
Voor volgend schooljaar is de MR op zoek naar een nieuw MR-lid om de ouders van de Van Beethovenlaan
te vertegenwoordigen.
Vijf ouders (3 namens de locatie Kroonkruid en 2 namens de locatie Van Beethovenlaan) vertegenwoordigen de ouders en vijf leerkrachten het team. Een lid van de MR wordt gekozen voor een periode van vier
jaar en kan daarna nog voor vier jaar herkozen worden.
De MR vergadert zes tot acht keer per schooljaar. De MR is betrokken bij de besluitvorming van de plannen van het bestuur en de directie. De MR heeft advies– of instemmingsrecht met betrekking tot allerlei
zaken die de school betreffen. Jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn het schoolplan, de schoolgids(kalender), het formatieplan, het arboplan, de begroting, het personeelsbeleid en de verbeterplannen.
Lijkt het u leuk om inspraak te hebben en mee te denken over het beleid van de school, stuurt u dan voor
20 juni een mail met uw motivatie naar mr@dewingerd.nl. Mochten er meer kandidaten zijn, dan zullen
we eerst even overleggen met de betreffende personen en indien nodig een stemronde organiseren.
Mocht u nog vragen hebben dan horen we het graag!

Afscheid juf Stephanie
De afgelopen jaren heb ik met veel plezier op de Wingerd gewerkt. Ik begon als invaljuf in groep
3 op het kroonkruid en de jaren daarna ben ik werkzaam geweest in de groepen 8, 5, 3 /4 en 3.
Wat een leuke kinderen, gezellige ouders en fantastische collega's heb ik hier leren kennen op de
Wingerd. Ondanks al dit moois is het voor mij nu tijd voor een nieuwe uitdaging. Daarom ga ik
vanaf volgend schooljaar aan de slag op de St. Michaëlschool in Hillegersberg. Mijn eerste jaar start ik
daar in groep 4. Ik wil graag iedereen bedanken voor de fijne tijd hier en wie weet komen we
elkaar nog eens tegen.

Werkconferentie Meer Muziek In Mijn Klas
Kort na de vakantie, en mijn verjaardag, kwam ik in pak naar school en ging ik ook snel weer weg. Dit deed ik
niet, zoals sommigen uit mijn klas dachten, omdat ik jarig was; omdat ik ging trouwen of omdat ik op date ging.
Ik moest van tevoren heel geheimzinnig doen, maar nu deel ik graag wat ik die dag heb gedaan: samen met Juf
Joyce was ik op werkbezoek in Paleis Noordeinde om het over het muziekonderwijs in Nederland te hebben.
Het was een heel inspirerende omgeving die goed recht deed aan de kwaliteit van de sprekers, de workshopleiders en de genodigden.
Voor de conferentie was ik al overtuigd van het belang van muziek door mijn persoonlijke ervaringen ermee.
Door de duidelijke bijdrage van prof. Erik Scherder heb ik daar nu ook een wetenschappelijke onderbouwing
voor. Hij legde heel mooi uit welk effect muziekonderwijs op de ontwikkeling van de hersenen heeft. Hij benoemde de voordelen die muziekonderwijs heeft voor de vooruitgang die kinderen kunnen boeken op talig- en
rekenkundig gebied. Met meer nadruk presenteerde hij het verband tussen muziekonderwijs en de sociaalemotionele ontwikkeling en het probleemoplossend vermogen van kinderen.
Als lid van een panel heb ik mijn eigen ervaringen als 'muziekmeester’ ook mogen delen en vervolgens heb ik
dit nogmaals mogen duiden in kleinere kring met H.M koningin Maxima, minister Wiersma en staatsecretaris
Uslu. Het was fijn om te zien dat ook zij het belang van goed muziekonderwijs erkennen en ik ben blij dat we
hier op De Wingerd al goed bezig zijn!
Muzikale groet,
Meester Rigobert

Wist u dat….?
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•

De oudste kleuters vanaf volgende week een spreekbeurtje mogen doen in
de klas als ze dit willen.

•

Jeske, Andy, Bo en Luka van groep 8 gymlessen hebben gegeven aan groep
3 t/m 8. Ze dit heel goed deden? Ze wel heel moe waren na zo’n dag en veel
respect hebben voor de juffen en meesters?

•

Alle leerlingen van groep 7 geslaagd zijn voor het praktische verkeersexamen?

•

De groepen drie een heel leuk uitje hebben gehad naar villa Zebra?

•

Groep 4 en 4/5 een leuk uitje naar het Depot hadden in Rotterdam?

dewingerd@rvko.nl
www.dewingerd.nl

De Wingerd,
een school waar het fijn is om
te leren, te spelen en te vieren.

Nieuwe leerlingen op de Wingerd!
In mei zijn op school gekomen:
Joris Bullee

Groep 1 –2D

Joy Lagcher

Groep 1 –2D

Robin van Wijngaarden Groep 1 –2E
Wij wensen jullie veel plezier op school!

