Nieuwsbrief
Gezond het nieuwe jaar in
Kroonkruid/Takmos

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 8A

Maandag 20 juni

Musical in theater Swanla 8B

Dinsdag 21 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
Studiedag/lesvrij
bla
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Studiedag/lesvrij
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Studiedag/lesvrij
Zomervakantie

03-10-2022
24-10-2022 tot en met 28-10-2022
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

Let op; rode data zijn extra vrije vrijdagen.

Groepsverdeling schooljaar 2022-2023
Groep 1-2 A: juf Basilia en Juf Karin

IB:

juf Mariska

Groep 1-2 B: juf Christa en juf Lia

Arrangementen:

juf Gerda

Groep 1-2 C: juf Kimberly en juf Lia

juf Yvet

Groep 3: juf Alja en juf Lizette

Onderwijsassistente:

juf Ilse

Groep 4: juf Jessica en juf Manon

Gym:

meester Daan

Groep 5: juf Esmée

Conciërge:

juf Helma

Groep 6: juf Nadette en juf Ester

Adjunct:

meester Wijnand

Groep 6-7: meester Joop en juf Mandy

Directeur:

juf Hanneke

Groep 7: meester Stephan en juf Hellen
Groep 8: juf Ester en juf Malou

Helaas, helaas, helaas
Helaas nemen we ook dit schooljaar afscheid van
toppers van leerkrachten. Juf Elsemieke, juf Saskia
en juf Elise zullen na dit schooljaar niet meer op de
Wingerd werken. Juf Elsemieke zal buiten het onderwijs aan de slag gaan en juf Elise zal dichter bij huis
voor de groep gaan, juf Saskia zal op de pabo meer
dagen gaan werken. Wij vinden het ontzettend jammer dat deze collega’s weg gaan, wij wensen ze het
allerbeste!

Juf Lizette
Wat leuk dat ik me mag voorstellen in deze nieuwsbrief. Mijn naam is juf
Lizette en ik ben 36 jaar oud. Ik ben getrouwd met Steven en woon met onze
kinderen (Liam van 8 jaar en Romee van 5 jaar) in Zevenhuizen.
Mijn grote hobby is paardrijden en dit vind ik ook super leuk om samen met
mijn dochter te doen. Naast paardrijden vind ik het heerlijk om dingen te
doen met vrienden en familie.
In het onderwijs mag ik me al 14 jaar juf noemen. Naast lesgeven vind ik het
interessant om ook met leerkrachten het gesprek over onderwijs aan te gaan
en heb ik de ervaring als Didactisch Coach.
Komend schooljaar mag ik dat gaan doen hier op de Wingerd in groep 3.
Leuk om te vermelden is, dat ikzelf ook leerling ben geweest op deze school.
De kinderen leren lezen, rekenen en schrijven is geweldig en je ziet ze in dit
leerjaar super groeien!
Ik kijk ernaar uit om komend schooljaar bij het team van de Wingerd aan te
sluiten en u en de kinderen te leren kennen!

Juf Jessica
Mijn naam is Jessica Gilde. Ik ben 37 jaar en woon samen met mijn (aanstaande)
man en twee dochters (8 en 5 jaar) in Nieuwerkerk a/d IJssel. In mijn vrije tijd bak
ik graag taarten/koekjes, ga ik erop uit met mijn gezin of spreek ik graag af met
vriendinnen. Ik heb eerder lesgegeven op een Daltonschool in Capelle a/d IJssel en
werk nu momenteel op een school in Rotterdam-Ommoord.
Na de zomervakantie mag ik mij aansluiten bij het team van
de Wingerd. Hier heb ik heel veel zin in! Samen met juf Manon ga ik lesgeven aan
groep 4. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag.
Ik kijk er enorm naar uit om jullie allemaal te leren kennen.
Loop gerust langs voor als u vragen heeft of voor een gezellig praatje. We gaan er
samen een fijn schooljaar van maken.

MR-leden gezocht
Voor volgend schooljaar is de MR op zoek naar een nieuw MR-lid om de ouders van het Kroonkruid
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!

Wist u dat….?

Kroonkruid 107a
2914 TK Nieuwerkerk a/d IJssel
0180-316271

•

De kinderen uit groep 5 voorlezen bij de kleuters?

•

De grote Rekendag op 29 juni is?

•

In groep 5/6 er spreekbeurten worden gehouden?

•

Jasmijn en Esmee uit groep 8B een gymles hebben gegeven en dit
super goed deden!

•

Het thema bij de kleuters nu reizen is!

•

Groep 8 nu op kamp is?

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 juni start nieuw op onze school:
Jinte Boelen

1/2a

Marly Koole

1/2b

Van harte welkom en een fijne tijd op de Wingerd gewenst!

