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Beste ouders / verzorgers, 
 

Op De Wijngaard werken wij met de methode De Vreedzame School. Deze methode 
geeft les in sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas 
en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, 
een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en 
conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de 
gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. De wereld in het 
klein dus met onderwerpen waar u ook thuis met uw kind over kunt praten. 

In de eerste weken van het schooljaar is er dagelijks een les Vreedzame School 

gegeven in de klas. Op deze manier is uitgebreid besproken hoe wij met elkaar om 
willen gaan op onze school. 
 
In deze weken worden er ook weer mediatoren opgeleid. Mediatoren zijn leerlingen uit de bovenbouw die ondersteunen 
bij het oplossen van kleine conflicten. Zo leren kinderen bij ons op school in het klein dus al wat belangrijk is voor later.  
 

Renate van der Mooren 
Directeur SBO De Wijngaard 
 

 
De MR stelt zich voor 

Iedere school heeft een eigen Medezeggenschapsraad, de MR. De MR denkt mee over beleidszaken binnen de school en 
heeft op sommige zaken advies- of instemmingsrecht. Zij komen ongeveer 6 x per  jaar bij elkaar en hebben tijdens een 
deel van hun vergadering ook overleg met de directie van de school. MR leden zijn dus echt actief betrokken bij de 
keuzes die er binnen school gemaakt worden. 
In het meest ideale geval zitten er in de MR 2 personeelsleden en 2 ouderleden. De MR van de Wijngaard heeft op dit 
moment naast twee personeelsleden helaas maar één ouderlid.  

In deze nieuwsbrief stellen de MR leden zich graag aan u voor: 

Bert Voorbraak – ouderlid 
Mijn naam is Bert Voorbraak. Ik heb een dochter in BB3. Ik ben inmiddels al een jaar of drie lid van de 
Medezeggenschapsraad, een rol waarin je over echt heel veel belangrijke onderwerpen die de school, de leerkrachten, 
de ouders en verzorgers en natuurlijk al onze kinderen aan gaan. In de MR vertegenwoordig ik alle ouders en 
verzorgers. Nu zal dit mijn laatste jaar als MR lid zijn dus opvolging en versterking is meer dan welkom. 
Naast mijn MR lidmaatschap voor De Wijngaard ben ik ook de voorzitter van de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad van de Stichting Elan. Een rol die ik nu voor het derde jaar vervul. 
 

Marjan Stouten – personeelslid 
Ik ben Marjan Stouten en zit in de MR, 
medezeggenschapsraad en in de GMR, gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad. Hier bespreken we onderwerpen die 
van belang zijn voor de school en voor de stichting Elan.  

Ik ben leerkracht in groep OB3 en dit wordt mijn derde jaar. 
Wilt u meer informatie over de MR of heeft u interesse om 
mee te denken dan kunt u mij hierover benaderen. 

 
Gerda Schelling – personeelslid 
Ik ben Gerda Schelling en ik geef voor het 2e jaar les op 
school. Dit jaar heb ik OB3 en MB2. 

Ik zit voor het 1e jaar in de MR. Overleg met ouders vind ik 
heel belangrijk. 

 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNO-p7LUgsgCFZAp2wodCroMGA&url=http://augustinusgaanderen.schoolsunited.eu/index.php?page%3D129&bvm=bv.103073922,d.ZGU&psig=AFQjCNGDd4F6T84hJkQbx9LnslIRlC6-3Q&ust=1442737023475604
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Parro 

Dit jaar zijn wij gestart met Parro om u als ouder op de hoogte te houden over dat wat er in de klas 
gebeurt, u te informeren over belangrijke zaken en straks oudergesprekken in te plannen. Een nieuw 
systeem vraag altijd even inwerktijd. De leerkrachten weten inmiddels hoe u als ouder gekoppeld kan 
worden en hoe zij berichten kunnen plaatsen. 

 
In communicatie via Parro zetten wij nu de volgende stap. De mogelijkheid om als ouder de leerkracht een bericht te 
sturen zullen wij nu ook aanzetten. Helaas heeft Parro geen functie dat er onder foto’s reacties geplaatst kunnen 
worden. Als u wilt reageren, dan kan dat via een bericht aan de leerkracht. Zo ontdekken wij stap voor stap de 
mogelijkheden die Parro biedt. 
 

 
Nieuwe leerling, nieuwe collega en nieuwe stagiaires 

 
 

In onze onderbouw 1/2 groep ontvangen wij nieuwe leerling Stefan. Veel plezier bij ons 
op school! 
 

 
 
Meester Jos 
Ter vervanging van Michelle (leerkracht van middenbouw 3) tijdens haar zwangerschaps- en 
bevallingsverlof komt zij – instromer Jos Boersen bij ons werken. Als de zwangerschap van 
Michelle goed blijft verlopen, gaat zij per maandag 3 december met verlof. Vanaf dat 

moment zal Jos de groep volledig overnemen, dus ook de dagen van Rosa. Op deze manier 
is er duidelijkheid in de groep en kan Rosa de taken van Michelle buiten de klas opnemen en 
ondersteunend zijn voor Jos. Om Jos goed in te kunnen werken start hij per 1 oktober bij 
ons op school.  
Langzaam zal hij vanaf oktober steeds meer lessen overnemen in de groep, totdat hij de 
groep volledig zelfstandig draait.  
 

 

Stagiaires Kathy en Sherana stellen zich aan u voor 
 

Mijn naam is Kathy Notenboom, ik ben 21 jaar en ik woon samen met mijn vriend in 
Hilversum. Ik studeer Vaktherapie aan de Hogeschool Utrecht in Amersfoort. Ik zit in 
het derde jaar van de opleiding. In de opleiding Vaktherapie leer je hoe je iemand 
kunt helpen zich te laten uitdrukken met behulp van drama, muziek of in mijn geval 

beeldende vorming. Denk hierbij aan bijvoorbeeld vingerverf of klei.  
Dit jaar houden wij ons bezig met een therapiestage. In de stage ga ik mijn eigen 
therapieën opzetten en ontwikkelen. Dat betekent dat ik een aantal kinderen op 
school persoonlijke aandacht ga bieden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn “hoe ga ik 
om met mijn boosheid” of “halverwege de schooldag heb ik even behoefte aan 
ontspanning”. Mocht ik met uw kind willen gaan werken, dan neem ik natuurlijk altijd 

contact op met u om toestemming te vragen en te vertellen wat ik ga doen. 
 

Op dinsdag en woensdag zal ik aanwezig zijn op de Wijngaard. Ik loop 38 weken stage dit jaar, jullie zullen mij dus 

ongeveer tot juni nog zien.  Voor vragen of een gesprekje kunnen jullie contact met mij opnemen op emailadres 

kathy.wijngaard@gmail.com.  Ook ouders die geïnteresseerd zijn in mijn werk/aanpak zijn van harte welkom om 

contact met mij op te nemen. 

 

Mijn naam is Sharana Scheffer en ik ben 18 jaar. Ik zit in het derde en tevens laatste jaar van mijn 

opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker op ROC TOP Almere. Dit schooljaar loop ik op 

de dinsdag en de woensdag stage in onderbouw 3 op De Wijngaard. Ik ben een hardwerkende en 

enthousiaste meid, die graag uit iedere gelegenheid leerervaringen haalt. Ik zal alles op alles 

zetten om voor zowel u, uw kinderen en mijn collega’s een veilige leer- en werkomgeving te 

creëren. 

Verder ben ik erg enthousiast over de prachtige mogelijkheid die SBO De Wijngaard aan mij bied 
om mijn laatste jaar bij hen stage te mogen lopen. 
Ik sta altijd open voor vragen, feedback en natuurlijk ook altijd voor een gezellig gesprek. 
Ik hoop u allen te mogen ontmoeten. 

mailto:kathy.wijngaard@gmail.com
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Kinderboekenmarkt op de Wijngaard 
Om onze schoolbibliotheek zo aantrekkelijk mogelijk te houden zorgen wij er regelmatig voor dat wij oude boeken weg 
doen en hier nieuwe boeken voor in de plaats laten komen. Margreeth (de moeder van Merary uit BB 3) helpt ons hier 
bij. Dat is heel fijn, want het is een enorme klus. 
De “oude” boeken (boeken van voor 2010) gooien wij natuurlijk niet zomaar in de papiercontainer, maar bieden wij 

graag aan om tegen een klein prijsje te kopen van ons. Van het geld dat dit oplevert kunnen wij weer nieuwe boeken 
kopen. 
 
De komende weken zal in de hal van de school bij de hoofdingang een tafel komen te staan waar de boeken op liggen 
die te koop zijn. Per boek vragen wij een bedrag van € 0,20. U kunt het geld in het spaarpotje doen dat bij de boeken 
staat of inleveren bij Mariëtte, onze adminstratief medewerkster.  
Helpt u mee onze schoolbieb te verversen? 

 

 
 

Jaarplan 2018 – 2019  
Ieder schooljaar stellen wij met het team een Jaarplan op. In het Jaarplan worden de 
doelen/ontwikkelpunten die expliciete aandacht krijgen opgenomen. Ik informeer u graag over 
een aantal belangrijke ontwikkelpunten/activiteiten voor komend schooljaar. Mocht u ons 
volledige Jaarplan willen zien, dan bent u van harte uitgenodigd deze bij mij te komen bekijken. 
 
Belangrijke ontwikkelpunten/activiteiten voor komend schooljaar zijn onder andere: 

- Vanaf middenbouw 2 wordt de methode “Blink wereld geïntegreerd” ingevoerd om ons 
zaakvakonderwijs (Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuur & Techniek) op een aantrekkelijkere en thematische 
manier vorm te geven.  

- Wij zetten in op het verhogen van van de ouderbetrokkenheid door bijvoorbeeld de nieuwe opzet van de 
Nieuwschooljaarsborrel, het inzetten van leesouders, het betrekken van ouders tijdens de middagen 
Meervoudige Intelligentie. 

- We betrekken leerlingen vanaf de middenbouw bij OPP- en rapportgesprekken om de betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid van de leerling voor zijn / haar eigen leerontwikkeling te vergroten.  
- We starten met een leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit een groep leerlingen die meedenken en –

beslissen over onderwerpen die op school spelen of  de leerlingen brengen zelf onderwerpen in die zij met het 
team / de school willen bespreken. 

- Het hele team wordt verder geschoold in de ‘Geef me de 5 – methode” om de communicatie met ASS – 
leerlingen te optimaliseren en in het Process Communication Model om de communicatie met leerlingen, ouders, 

collega’s en andere betrokken zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 
 

 
EU Schoolfruit- en groenteprogramma  

Gedurende schooljaar 2018-2019 doet onze school weer mee met het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het 

eten van  voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om 
verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig! 

De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende 20 weken een portie groente 
of fruit uitgereikt tijdens de pauze om gezamenlijk in de klas op te eten. Wij starten hiermee 

in de week van 12 november. Welke 3 dagen de kinderen een stuk fruit of groente krijgen, 
krijgt u nog te horen. 
Wij zien in het EU Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering in de 
gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten 

van groente en fruit is een effectieve, en voor de kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. 
Wij hopen dat u dat óók vindt. 
Meer informatie over het programma vindt u op http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm 

 

http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm
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Positive Behavior Support: PBS binnen de Wijngaard 
Het schooljaar is goed begonnen. PBS stond centraal in alle klassen tijdens de eerste weken van de groepsvorming. Het 
doel van de groepsvorming is om elkaar beter te leren kennen en om met elkaar te werken aan gemeenschapsgevoel: 
een zorgzaam klimaat waarin alle kinderen elkaar kennen en zich veilig voelen, gezamenlijke afspraken maken over de 
omgang met elkaar en het verdelen van taken en verantwoordelijkheden. In deze startperiode zijn verschillende PBS-

activiteiten in de school georganiseerd. Bijvoorbeeld picknicken in de klas, naar de speeltuin en een discofeest. Voor 
komend schooljaar zullen nog heel wat PBS-activiteiten langkomen. Voordat we de herfstvakantie ingaan, willen wij de 
eerste periode afsluiten met een gezellige PBS-contactmiddag. Dit houdt in dat u bent uitgenodigd om op vrijdag 19 
oktober  van 13.10-14.10 uur in de klas van uw kind een leuke activiteiten te doen. Wij hopen op een grote opkomst! 
 
In de maand oktober zullen de schoolplein regels centraal staan. 
Dit betekent dat we de komende periode in alle groepen hier extra aandacht besteden. 

 

Het schoolplein   
 

Veiligheid      
- Verlaat het plein alleen met toestemming. 
- Ga in de rij staan als de bel gaat. 
 
Respect 
- Houd je aan de spelregels. 
- Zorg dat anderen hun spel kunnen doen.  
- Sluit niemand buiten. 
 
Verantwoordelijkheid 
- Gebruik de materialen waarvoor ze bedoeld zijn. 
- Laat het plein opgeruimd achter. 
- Ga naar de pleinwacht voor hulp.  
 
Bettina Schram 

Leerkracht onderbouw 1-2 
PBS-coördinator 
 

 
Trefwoord  
Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag 
kijken we naar een kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. Middels (Bijbel-)verhalen, gedichten, 
gebeden en liederen die daarbij horen stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de 
samenleving en de Bijbel aan de orde.  

 
Trefwoord in oktober 
Je pakt een koekje, of je fiets, of de euro die verlaten tussen de winkelkarretjes ligt.  Pakken is 
het thema van deze maand oktober. Het wordt zeer concreet bedoeld. Je legt je hand ergens op. 
Je maakt het jouw eigendom. Meestal onbewust  en heel onschuldig. Of wordt het pakken wat je 
pakken kan? 
In het thema wordt uitgelegd dat “pakken” in onze wereld vaak sterk gericht is op 

privébezit. Bezit geeft ons aanzien en status. Dat kan leiden tot een mensbeeld  waarbij de 
waarde van de mens wordt vastgesteld  aan de hand van zijn/haar bezit. 

Kortom “pakken” is een thema om vragen bij te stellen. Zoals: wanneer wordt pakken afpakken? 
Wat is privé bezit tegenover gemeenschappelijk bezit? 
Aan de hand van verhalen o.a. uit de Bijbel, gaan we dit met elkaar duidelijk maken. 
  

Herfstlied: 
Kijk, het blad valt van de bomen. 
Pak de kleuren die je ziet. 
Noten, bramen, bessentakken. 
Spinnenwebben, honderdslakken. 
Pak het najaar , en geniet. 
Pak de herfst! 

 
Chris en Gerda 
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Kinderboekenweek 
In de week van woensdag 3 oktober t/m vrijdag 12 oktober vindt de 
Kinderboekenweek 2018 plaats. Het thema van dit jaar is Vriendschap en het 
motto is Kom Erbij! 
Woensdag wordt voor de kleine pauze deze leuke leesweek geopend, 
gezamenlijk zingend en dansend op ‘Kom erbij!’ van Kinderen voor 

Kinderen. De Kinderboekenweek wordt vrijdag 12 oktober afgesloten met een 
speurtocht. 

 

Mocht u in deze periode een boek/boeken bij de Bruna kopen, wilt u het 
bonnetje dan bij ons inleveren? Wij kunnen op deze manier namelijk tegoed 
sparen om nieuwe boeken voor school te sparen. 

Groetjes van de KBW commissie, 

Sabrina, Sven, Chris, Yolanda, Mariëtte, Inge en Rosa 

 

 
Van de Activiteiten Commissie (AC) 
Het nieuwe schooljaar is spectaculair van start gegaan met het 40-jarig 

jubileum. Ook dit schooljaar zal de AC zich samen met de leerkrachten inzetten 
om van alle activiteiten op school een feestelijke gebeurtenis te maken.  
 
Dit kunnen wij niet zonder uw hulp! Binnenkort ontvangt u een brief met 
betrekking tot de ouderbijdrage. Uw bijdrage stelt ons in staat de verschillende 
activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, schoolverlatersavond, maar ook de 
avondvierdaagse te organiseren.  

 
Daarnaast kunt u zich opgeven als klassenouder bij de leerkracht van uw kind. De klassenouders zijn het directe 
aanspreekpunt voor de AC en leerkrachten met vragen voor extra ondersteuning bij activiteiten. De AC is altijd op zoek 
naar enthousiaste betrokken ouders die ons bij de diverse activiteiten willen helpen. De eerstkomende activiteit is 
Sinterklaas. U kunt zich hiervoor, of voor andere activiteiten, aanmelden via sonja@vandersplinter.nl. 

 

We gaan er met z’n allen een mooi jaar van maken! 
 
Met vriendelijke groet, 
De Activiteiten Commissie 
 

 

 

  

mailto:sonja@vandersplinter.nl
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BELANGRIJKE DATA  IN OKTOBER 2018 

 

Dag / Datum Wat 

 
Woensdag 3 oktober t/m  
vrijdag 12 oktober 
 

 
Kinderboekenweek  
 

 
Woensdag 5 oktober 

 
Dierendag 
 

 

Vrijdag 5 oktober 

 

Dag van de leraar 
Sportclinic: worstelen 
 

 
Donderdagavond 11 oktober 

 
Informatieavond voortgezet onderwijs voor ouders van bovenbouw leerlingen. 
 

 

Vrijdag 12 oktober 

 

Sportclinic: bootcamp 
 

 

Maandag 15 oktober 

 

Studiedag PCM: LEERLINGEN ZIJN VRIJ 
 

 
Vrijdagmiddag 19 oktober 

 
PBS oudercontactmiddag 
 

 
22 t/m 26 oktober 

 
Herfstvakantie 
 

 

 

 

 

 

 

 


