
 

 

 

 

MAANDBERICHT SEPTEMBER 2018 
 

 

ALGEMENE INFORMATIE 
 

 
Beste ouders / verzorgers, 
 

Een nieuw schooljaar staat voor de deur. Een schooljaar met een nieuwe meester of juf, nieuwe klasgenootjes en voor 
sommigen een hele nieuwe school. Maar ook een schooljaar waarin weer veel nieuwe ervaringen worden opgedaan, 
nieuwe sommen worden geleerd, nieuwe boeken worden gelezen, nieuwe knutselwerken worden gemaakt, nieuwe 
Engelse woorden worden geleerd en nog veel meer. Wat wij vooral hopen is dat het een schooljaar wordt waarin u zich 
welkom voelt. Een schooljaar waarin uw kind ervaart dat het fijn is om naar school te gaan, dat zich bij ons op de 
Wijngaard veilig voelt en kan groeien in zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Allemaal zaken die niet te meten zijn met 
een CITO – toets, maar er enorm veel toe doen in het leven. 

 

 

 
 

Voor iedereen een fantastisch nieuw schooljaar gewenst. 
 
Renate van der Mooren 
Directeur SBO de Wijngaard 

 

 
Nieuwe leerlingen  
Dit schooljaar starten wij op de Wijngaard met 123 leerlingen, waarvan 27 nieuwe leerlingen.  
 

Wij verwelkomen: 
- Jethro, Frans, Robin, Raphael en Pieter in onderbouw 1 / 2 
- Aron, Jeika, Mustafa, Hussein en Bradyn in onderbouw 3  
- Rosalie, Danjel, Soufian, Damian, Lieselotte, Lexy en Silvano in middenbouw 1  
- Brans, Tibor, Delena, Mike en Dylan in middenbouw 2 

- Mike en Chiara in middenbouw 3 
- Lieke en Dany in bovenbouw 1 

- Levi in bovenbouw 2 
 

 
 
Wij zijn ontzettend blij met jullie komst en wensen jullie een enorm fijne en leerzame tijd toe op de Wijngaard! 
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Lopend, met de fiets of met de auto?  

Maandag hopen wij iedereen weer gezond en wel op school te zien. Fietsers mogen achter het 
schoolgebouw langs over het fietspad het schoolplein op en hun fiets parkeren in de daarvoor 
bestemde fietsenrekken. Auto’s graag parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken aan 
de voorkant van de school. Ook als u uw kind alleen afzet. Voetgangers kunnen via het 

hoofdhek aan de voorkant van de school het plein op lopen.  
 
Als de bel gaat zijn er weer vaste plekken waar de groepen zich 
verzamelen. Dit zal maandag met krijt op het plein geschreven staan 
en alle juffen en meesters van de school kunnen leerlingen naar de 

juiste plek wijzen. Leerkrachten halen hun groep van buiten op en gaan alleen met leerlingen de 
school in. Op de eerste schooldag bent u als ouder natuurlijk van harte welkom om mee de school 

in te komen. Vanaf dinsdag vragen wij u op het schoolplein afscheid te nemen van uw kind 
(behalve de ouders van onderbouw 1 / 2, de kleutergroep).  
Als u uw kind aan het einde van de schooldag weer komt halen, vragen wij u tot 14:10 uur buiten 
het hek en daarna op het plein te wachten tot uw kind naar buiten komt.  

 
Op deze manier zorgen wij allemaal voor zoveel mogelijk veiligheid en blijft het rustig in de school. 

 

 
Gymnastiek en Rots & Water 
Juf Monique verzorgt de gymlessen van alle groepen en de Rots & Waterlessen voor leerlingen vanaf middenbouw 3. 
Meer informatie over Rots & Water volgt nog voor de betreffende groepen. 
 

Het rooster ziet er als volgt uit:  
 
Dinsdag    
08.50-09.20  OB1/2 
09.20-10.00  OB3    
10.45-11.30  MB 1  

11.30-12.15  MB 2  
  
12.45-13.10  Rots & Water  
13.10-13.35  Rots & Water 
13.35-14.00  Rots & Water  
14.00-14.10  OVERDRACHT ROTS EN WATER IN DE KLAS SAMEN MET LEERKRACHT EN LEERLINGEN 
 

  
Woensdag                       
08.45-09.30  MB1 
09.30-10.15  MB2   
10.45-11.30  MB3 
11.30-12.15  BB1   
12.45-13.25  BB2 

13.25-14.05  BB3 
    
  
Donderdag  
08.50-09.20  OB1/2 
09.20-10.00  OB3   

10.45-11.30  MB3 

11.30-12.15  BB1  
12.45-13.25  BB2 
13.25-14.05  BB3 
 
Voor de gymnastieklessen is het nodig dat de leerlingen beschikken over:  
Jongens: gymbroek, shirt, gymschoenen en eventueel een handdoek  

Meisjes:  gymbroek, shirt of gympak, gymschoenen en eventueel een handdoek  
 
Gymschoenen zijn verplicht om voetschimmel e.d. te voorkomen. Let u er op dat de gymschoenen geen zwarte zolen 
hebben. Douchen na afloop van de gymles mag, maar is niet verplicht. Geeft u indien nodig hiervoor een handdoek 
mee. 
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Zwemlessen  
Vanaf woensdag 12 september start schoolzwemmen in sportcentrum De Meent. De 
leerlingen van “groep 3 en groep 4” (deze leerlingen zitten bij ons in onderbouw 3 en 
middenbouw 1) die nog geen zwemdiploma of alleen het A-diploma hebben, hebben 
iedere week op woensdagmiddag zwemles in sportcentrum De Meent. Leerlingen die hun 

B en C – diploma al hebben blijven op school. 
Voor leerlingen van de hogere groepen die nog geen diploma hebben is er de 
mogelijkheid te oefenen voor hun diploma. Wilt u, wanneer uw kind hiervoor in 
aanmerking komt, contact opnemen met de school om dit te regelen?  
De zwemlestijd is van 13.00 uur tot 13.45 uur. Het vervoer naar het zwembad wordt 
per bus geregeld.  
 

 
Schoolgids en jaarkalender   

 
De nieuwe schoolgids kunt u vinden op onze website www.sbodewijngaard.nl. In deze schoolgids kunt 

u lezen hoe wij werken op school, wanneer de vakantie is in het nieuwe schooljaar, wat de 

schooltijden zijn, over verschillende regelingen en nog veel meer nuttige informatie. Ik raad u dan ook 
van harte aan de schoolgids aandachtig te lezen. 
 
 

 
Alle belangrijke zaken die nu al bekend zijn, zijn opgenomen in een jaarkalender. De jaarkalender 
krijgt uw kind zo spoedig mogelijk mee naar huis. 

 
 
 

Studiedagen schooljaar 2018 – 2019  
De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leraar. De professionalisering in het onderwijs moet 
zich dus richten op het handelen van de leraar. De visie van De Wijngaard is dat teamscholing het meest effectief is, om 
vanuit gezamenlijkheid ons handelen te verbeteren en te versterken en te zorgen voor een doorgaande lijn in de school. 
Daarom staan er ook schooljaar 2018 – 2019 weer verschillende scholingsactiviteiten op het programma. Sommige 
studiemomenten zijn tijdens lestijd. De leerlingen zijn dan vrij. Sommige studiemomenten zijn op dagen en/of tijden dat 

leerlingen niet op school zijn.  

 

Studiedag Blink wereld geïntegreerd Dinsdag 28 augustus Leerlingen hebben nog vakantie 
 

Geef me de 5 

 

Woensdag 12 september  Cursus is na schooltijd. Leerlingen 

hebben deze dag gewoon les. 

Geef me de 5 Woensdag 26 september 
 

Leerlingen zijn vrij 

Process Communication Model Maandag 15 oktober 
 

Leerlingen zijn vrij 

PBS - studiedag Vrijdag 9 november  
 

Leerlingen zijn vrij 

Elan – studiedag Donderdag 28 maart 
 

Leerlingen zijn vrij 

 
Dit schooljaar starten wij voor zaakvakonderwijs met een nieuwe methode, namelijk “Blink wereld geïntegreerd”. 
Afgelopen dinsdag hebben wij cursus gehad over het invoeren van de methode. 

 
Verder volgen wij als team de cursus “Geef me de 5”. Het grootste deel van de cursus hebben wij vorig schooljaar 
gevolgd, dit jaar maken wij de cursus af. Geef me de 5 is een cursus gericht op het begrijpen van autisme en op een 

positieve manier omgaan met leerlingen met autisme.  
 
Ook gaan wij door met het scholingstraject van Process Communication Model (PCM). Dit communicatiemodel is erop 
gericht de communicatie tussen alle lagen binnen de school zo optimaal mogelijk te laten verlopen.  
 
Om PBS (Positive Behavior Support) levend te houden bij ons op school zorgen wij dat wij ieder jaar op de hoogte zijn 

van de meest recente inzichten. Dit jaar bezoeken wij met het hele team het landelijke PBS – congres. 
 
Tot slot hebben wij ieder jaar met alle medewerkers van onze Stichting (Stichting Elan) een thematische studiedag. 
 

http://www.sbodewijngaard.nl/
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BELANGRIJKE DATA  IN SEPTEMBER 2018 

 

Dag / Datum Wat 

 
Maandag 3 september 
 

 
EERSTE SCHOOLDAG 

 
Vrijdag 7 september 
 

 

JUBILEUMFEEST: DE WIJNGAARD BESTAAT 40 JAAR 
 

 
Donderdagavond 20 september 
 

 
NIEUWSCHOOLJAARSBORREL 

- OPP informatie voor nieuwe ouders 
- Kennismaken met elkaar 

 

 
Vrijdag 21 september 
 

 
SPORTDAG VOOR DE BOVENBOUW 

 
Woensdag 26 september 

 

 
STUDIEDAG: LEERLINGEN ZIJN VRIJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


