”ZOMERNIEUWSBRIEF”
Beste ouders/verzorgers van leerlingen van de Wingerd,
Zo aan het einde van dit hele bijzondere schooljaar brengen wij u graag op de hoogte van
de laatste ‘weetjes’ en belangrijke zaken voor de start van het schooljaar. We nemen u mee
in deze ‘zomernieuwsbrief’...
Dank u wel!
Allereerst een heel groot DANK U WEL voor de fantastische samenwerking en uw begrip
tijdens de bijzondere omstandigheden in ‘Corona-tijd’. Wij hebben als team echt het gevoel
dat we dit samen met u hebben gedaan; precies zoals we altijd graag willen dat het gaat! Op
de Wingerd zien we dat het met de gevreesde achterstanden/achteruitgang echt erg meevalt
en daar mogen we met elkaar trots op zijn!
Drie pensionarissen en 3 nieuwe collega’s
Het is vast niet aan u voorbij gegaan: we nemen afscheid van 3 (kleuter)juffen! Echt waar,
we verliezen hiermee ruim 120 jaar aan onderwijservaring! Uiteraard gunnen we juf Ada de
Jong, juf Thea van Boxtel en juf Rinske Hofstee deze nieuwe fase in hun leven. We gaan ze
missen!
Als er drie juffen vertrekken, moeten we natuurlijk ook zorgen dat we er weer 3 kanjers voor
terugkrijgen. En dat is gelukt! Ze stellen zich hier even aan u voor:
Beste ouders/verzorgers van de Wingerd,
Mijn naam is Sasja van Gelder, 31 jaar, getrouwd en moeder van
twee kinderen. Na 10 jaar in Rotterdam-Zuid te hebben gewerkt
is het tijd voor een nieuwe uitdaging op de Wingerd. Ik heb er
erg veel zin in om te beginnen en onderdeel te worden van de
school. Tot snel!

Sasja gaat bij ons werken in groep
1/2 B
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Hallo ouders van De Wingerd!
Mijn naam is Corrie Kaptein. Komend schooljaar mag ik aan de slag
in groep 1/2b en daar heb ik ontzettend veel zin in! Ik ben 58 jaar
oud, getrouwd en samen hebben we twee kinderen, Ninouk van 24
en Mark van 27. Ik woon in Ridderkerk.
De Wingerd is voor mij een vertrouwd adres, want ooit begon ik daar
bij de kleuters. Ik heb toen in de groepen 1/2, 3, 4 en 5 gewerkt. Na
een uitstapje naar De Klimop in Ridderkerk centrum ben ik weer
terug in de voor mij vertrouwde omgeving. Ik ga samen met mijn
collega Sasja zorgen voor een fijne kleuterklas, waarin de kinderen
in een veilige, gezellige omgeving samen spelen en veel gaan leren.
Nogmaals, ik heb er zin in. Voor nu alvast een fijne zomervakantie
gewenst en tot snel!

Beste ouders van de Wingerd,
Ik ben Marjolein van der Meer, 43 jaar. Ik woon met mijn twee
jongens van 14 en 10 in Barendrecht. Sinds 1999 ben ik werkzaam
in het onderwijs op scholen in Rotterdam en Barendrecht. Na de
zomervakantie kom ik op de Wingerd werken op woensdag,
donderdag en vrijdag. Binnenkort wil ik graag even kennismaken
met de leerlingen die komend schooljaar in groep 7a zitten. Leuk om
elkaar alvast even te ontmoeten!
Ik wens jullie allemaal een fijne zomervakantie toe en ik kijk ernaar
uit om na de vakantie op De Wingerd te beginnen!

Centrum voor Jeugd en Gezin: ook op school
Informatie vanuit het CJG:
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen en
jongeren terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging.
Vanaf de geboorte tot de 18e verjaardag, kijken we op verschillende momenten of uw kind
zich goed ontwikkelt. Dit doen we thuis, op onze CJG-locaties én op school.
Geen vraag is ons te gek!
Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten, (ortho)pedagogen en
andere deskundigen bieden advies, ondersteuning en denken graag mee. Heeft u een
vraag, dan zoeken samen naar een antwoord. Of we zoeken de juiste deskundige in ons
netwerk. Zo maken we samen met u gezond en veilig opgroeien mogelijk.
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CJG en Corona
Op centrumvoorjeugdengezin.nl/corona staat meer informatie over het coronavirus en onze

aangepaste dienstverlening. Daar vindt u ook antwoord op veelgestelde vragen van andere
ouders.
Contact met het CJG
De manieren waarop u ons kunt bereiken staan op centrumvoorjeugdengezin.nl/contact. U

kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de jeugdverpleegkundige die is verbonden aan
de school van uw kind:
Levina Buter
Telefoonnummer: 088-2010 000 of 06-82013087
E-mail: l.buter@cjgrijnmond.nl

Wilt u meer informatie over het CJG? Kijk dan op onze website:
centrumvoorjeugdengezin.nl.
Schoolcontactpersoon vanuit het wijkteam stopt
Vanaf september 2020 zal er een andere schoolcontactpersoon van het wijkteam Ridderkerk
wekelijks 3 uur op school aanwezig zijn voor het uitvoeren van een spreekuur. Imane
Omanssour, afgelopen schooljaar onze schoolcontactpersoon, stopt. Tot het moment van
opvolging duidelijk is, zal Barbara Jacobs waarnemend schoolcontactpersoon zijn.
Binnen het spreekuur is een schoolcontactpersoon beschikbaar voor het voeren van
(preventieve) gesprekken met kinderen en ouders. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan
vragen m.b.t opvoeding, (faal)angst, pesten, problemen/vragen rond echtscheiding bij
kinderen, opstandig/boos gedrag, rouw etc.
De schoolcontactpersoon werkt nauw samen met de intern begeleider en de
jeugdverpleegkundige en zal waar nodig, in overleg en met toestemming van ouders, de
verbinding kunnen leggen met het wijkteam. Dit kan wenselijk zijn als er meer of andere
ondersteuning nodig is. Er zal echter nooit zonder toestemming van ouders ongevraagd
informatie gedeeld worden met de ib-er en/of leerkracht. Daarnaast is er geen sprake van
dossiervorming.
Vakantie? Let op; quarantaine periode mag niet in onderwijstijd vallen!
Het zou kunnen dat u overweegt de komende zomervakantie met uw kind(eren) door te
brengen in een land dat door Nederland is afgeraden voor alle niet-noodzakelijke reizen,
zoals vakantiereizen. Deze landen hebben van de Nederlandse overheid de code oranje
gekregen. Om misverstanden te voorkomen heeft de afdeling Leerplicht en Voortijdig
Schoolverlaten (LVS) regels voor een vakantie naar deze landen opgesteld. Het lijkt ons
goed met u te delen dat de overheid heeft bepaald voor deze ‘oranje’ landen dat iedere
reiziger uit zo’n land twee weken verplicht in quarantaine moet bij aankomst in Nederland.
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Keert u net voor het begin van het nieuwe onderwijsjaar terug uit zo’n land, dan betekent dit
voor uw kind dat hij of zij niet naar school mag komen zolang de quarantaine duurt.
Daardoor mist uw kind (maximaal) twee weken onderwijs.
De visie van Leerplicht hierop is als volgt:
●
●

●
●
●

Het reizen naar een ‘oranje’ land is een bewuste keuze van u als ouder en u gaat
hiermee tegen de adviezen van de rijksoverheid in
U bent verantwoordelijk voor de onderwijsgang van uw kind en moet - als u er toch
voor kiest op vakantie te gaan naar een ‘oranje’ land - vooraf rekening houden met
de twee weken quarantaineverplichting bij terugkomst
Van u wordt verwacht dat u al geboekte reizen van voor de corona-restricties
annuleert of omboekt zodat de quarantaineperiode niet in onderwijstijd valt
U kiest er bewust voor om op vakantie te gaan en er is dan ook geen sprake van een
‘gewichtige omstandigheid buiten de wil om gelegen’
Er is voor onderwijsinstellingen geen geldige reden om u (extra) verlof toe te kennen.
Mist uw kind onderwijs door de quarantaineverplichting, dan moet de betrokken
onderwijsinstelling dit verzuim als ongeoorloofd registreren en een verzuimmelding
doen bij LVS

Als reisadviezen en restricties veranderen, dan anticipeert LVS hierop. U kunt het actuele
overzicht van de ‘oranje’ landen vinden op:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelges
telde-vragen-reizen-naar-het-buitenland
Rugzakjes z ijn uitgedeeld!
Van de moeder van Cato (groep 3) een update over de rugzakjes die zij vlak vóór de
lockdown verzamelde voor de vluchtelingenkinderen op Lesbos:
De grootste glimlach die je ooit hebt gezien. En dat duizenden keren! Want de rugzakjes zijn
aangekomen. Eindelijk. Dat uitdelen is een groot feest. De glunderende gezichtjes, het
gewoon niet kunnen wachten om ook een rugzakje te krijgen. Meteen open maken en oh kijk
nou toch wat er in jouw eigen rugzakje zit, eruit halen, voelen, nog eens kijken en dan de
bandjes voor de eerste keer om je schouders doen en dan die trotse gelukzalige blik waar
we het allemaal voor gedaan hebben...ik heb gewoon een eigen rugzak!
Dank jullie wel lieve ouders & kinderen van de Wingerd. Mede dankzij jullie rugzakjes
hebben we dit voor elkaar gebokst! Samen hebben wij het verschil gemaakt!
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Afscheid groep 8
Vrijdag 10 juli heeft groep 8 de musical gehouden in theater het Plein. Ouders mochten
hiervan getuige zijn, helaas kon het team van de Wingerd vanwege de restricties dit niet
‘live’ meemaken. Het team zong groep 8 na afloop, buiten, toe en kon zo nog op een leuke
manier ‘uitzwaaien’. Maandag 13 juli was de ‘dag van acht’, die duurde tot in de late uurtjes!
Groep 8, heel veel succes met jullie volgende stap in het leven!

Groep 8 zong vervolgens het team ook nog even toe!
Eerste schooldag en ouders in de school?
Op dit moment weten we nog niet wat de regelgeving per 1 september zal zijn. In de laatste
week van de zomervakantie gaan wij u berichten over de eerste schooldag, de ‘ouder vertel
eens’ momenten, de informatieavond en hoe we het halen en brengen van de kinderen gaan
organiseren in het nieuwe schooljaar. Kortom, hoe we omgaan met de actuele regelgeving
in relatie tot ons partnerschap; we kunnen (en willen) immers niet zonder elkaar!
Tot slot wenst het team van de Wingerd u een hele fijne zomervakantie. Blijf gezond en
geniet van elkaar!
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