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De groepsbezetting schooljaar 2021-2022 is bekend!

Helaas zult u drie namen missen bij deze bezetting.
Juf Elly gaat na 45 jaar op de Wingerd gewerkt te hebben heerlijk genieten van haar pensioen
en meester Tom heeft na negen jaar Wingerd een nieuwe uitdaging gevonden op een andere
school.
We gaan ze beiden heel erg missen en wensen ze heel veel geluk toe. Zij zullen in deze nieuwsbrief ook afscheid nemen van u. Juf Karin is dit schooljaar ons komen versterken vanuit de Wingerd Kroonkruid. Zij zal volgend schooljaar weer op het Kroonkruid ingezet gaan worden.
Sabine van de Nadort komt ons team versterken. Zij zal zich in deze nieuwsbrief aan u voorstellen.
De groepsbezetting voor het schooljaar 2021/2022 ziet er als volgt uit:
1-2 D
1-2 E
1-2 F
3B
3C
4B
4/5C
5B
6D
7B
7-8 C
8B

Sabine van de Nadort
Feia Vermeijden
Danielle van Leeuwen
Rigobert James en Carlina van der Hurk
Stephanie Groenendal
Ineke Peeperkorn en Maureen Koers
Loes Essenstam en Rosalie Kamp ( Lio stagiaire)
Annemiek de Vlaming en David Polders
Suzanne Clarijs en Kim Witte
Nicole van Triet en Patrick Snelders
Wilma Boender en Jantine van Aalst
Marjolein de Vries en Esther Lagerwaard

Dinsdagmiddag 13 juli zullen de kinderen kennismaken met hun nieuwe juf/meester in het lokaal waar ze volgend schooljaar komen.

Belangrijke data:
kennismakingsmiddag

13 juli

Uitzwaaien groep 8

13 juli

Eindfeest

14 juli

Oudste kleuterafscheid 1/2D, 1/2e en 1/2f

14 juli

Laatste schooldag tot 13.00 u

15 juli

Lesvrije dag voor de vakantie

16 juli

Afscheid van collega’s
Helaas nemen we afscheid van twee hele fijne collega’s.
Meester Tom gaat een mooie uitdaging aan op een andere school. En juf Elly gaat genieten van een welverdiend pensioen.
Ik ga jullie missen……….
Dit schooljaar was mijn laatste schooljaar op de Wingerd. Ik ga met pensioen. Het idee
om niet meer ’s morgens vroeg de school in te stappen is onwennig. De Wingerd voelt
voor mij bijna net als thuiskomen. Alles hier is voor mij zo vertrouwd en veilig. De aanblik van de klassen met de kunstwerkjes en tekeningen aan de wanden. De achtergebleven tas of jas aan de kapstok. De spulletjes op de gang, waaraan je kunt zien welk thema er nu weer wordt behandeld. Dat blijft altijd in mijn herinnering.
Wat zal ik ze missen, al die kinderen die ik heb mogen lesgeven en waar ik zo van heb genoten. Ik heb
heel veel moois mogen beleven: aha-momenten, daverende lachsalvo’s, ingewikkelde dansjes, mooie
liedjes, bedankt-juf blikken, lieve omhelzingen, trots werkjes en momenten waarop kinderen vol interesse aan mijn lippen hingen.
Na 45 jaar onderwijs houdt mijn carrière ermee op. Dank jullie wel ouders, voor jullie vertrouwen. Dank
jullie wel, kinderen, voor het plezier dat ik aan jullie heb beleefd. Dank je wel, Wingerd, voor mij blijf je
altijd de leukste en fijnste basisschool die er bestaat.
Juf Elly
Na negen jaar met veel plezier op De Wingerd gewerkt te hebben, heb ik besloten
om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik heb mij in de afgelopen jaren kunnen
ontwikkelen op veel verschillende gebieden die het onderwijs rijk is. In die jaren
heb ik het onderwijs flink zien ontwikkelen en de verschillen tussen toen ik startte
en nu, zijn groot. Zo had ik 9 jaar geleden niet kunnen bedenken hoe we gegroeid
zijn in het digitale onderwijs en dat we periodes hebben gekend van thuiswerken. Wat ik ga missen aan De Wingerd, naast de collega’s en kinderen, zijn de fijne
contacten die ik altijd met u als ouders heb kunnen onderhouden. Nieuwerkerk is
klein, we komen elkaar vast nog eens tegen!
Meester Tom

Oproep penningmeester OUDERRAAD
Al een aantal jaren is Andrea Buijs de penningmeester van de ouderraadgelden. Zij verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven van de oudergelden.
Andrea heeft als ouder van onze school deze taak op zich genomen, maar inmiddels heeft ze geen kinderen
meer hier op school.
We zijn dus op zoek naar een nieuwe ouder die deze taak op zich wilt nemen. Andrea heeft aangegeven in het
nieuwe schooljaar de nieuwe penningmeester te willen ondersteunen, zodat de taak in eerste instantie met
z'n tweeën kan worden gedaan.
Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u dit aangeven bij de directie.

Even voorstellen
Beste ouder(s),
Mijn naam is Sabine van de Nadort. Ik ben 23 jaar en ik ben opgegroeid in Nieuwerkerk aan den IJssel. In april ben ik afgestudeerd aan de Thomas More Hogeschool in
Rotterdam, waar ik de pabo deed (pedagogische academie basisonderwijs). Momenteel ben ik werkzaam op de MMK in Rotterdam Ommoord, waar ik sinds maart
5 dagen in de week mijn eigen kleuterklas heb. Ik mag met heel veel plezier laten
weten dat ik na de zomervakantie 5 dagen in de week het team op de Wingerd mag
gaan versterken in groep 1/2d, op de van Beethovenlaan. Ik heb heel veel zin in dit
nieuwe avontuur en ik kijk er naar uit om u te ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Sabine

Sportdag groep 1-2-3

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 we het mondkapje niet meer hoeven te dragen? Wij
wel nog heel voorzichtig zijn? Wij 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

•

Groep 8 vorig jaar (toen nog groep 7) meegedaan heeft met een project van de gemeente? Ze dit jaar het certificaat afvalvrije school hebben gekregen? Daar ook een mooie tegel bij hoort? Die voor de school
ligt?

•

De gemeente weer een jeugdvakantieweek organiseert?

•

Kleuters heel goed een spreekbeurt kunnen houden? Ze dit mogen
doen als ze dit graag willen? We dit heel knap van ze vinden?

•

u in de bijlage een leuke tip vindt
voor een familie vakantiespel?

•

De ouderraad op zoek is naar nieuwe ouders voor volgend schooljaar.

•

Wij iedereen een heerlijke zomervakantie toewensen?

•

Wij elkaar graag weer op maandag 30 augustus zien?

•

Groep 8 gisteren en vanavond de musical opvoert in theater Swanla?
Wij alles coronaproof regelen?

De laatste loodjes
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 afscheidsavonden 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.
Dinsdagmiddag 13 juli zullen de leerlingen gaan kennismaken met hun nieuwe juf/meester in het
lokaal waar ze volgend jaar zullen komen.
Woensdag 14 juli zullen we met elkaar een prachtig eindfeest vieren.
Het team van de Wingerd wenst u een

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

continurooster.

