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MAANDBERICHT NOVEMBER 2018 
 

 
ALGEMENE INFORMATIE 

 

 
Beste ouders / verzorgers, 
 
De feestmaand is begonnen. Sinterklaas, Kerst en misschien nog wel een verjaardag. Een maand waarin kinderen die 

gevoelig zijn voor prikkels en houden van structuur en voorspelbaarheid het niet altijd al te makkelijk hebben. In deze 
onrustige maanden proberen wij als team vooral in te zetten op het vasthouden van de dagelijkse structuur en het 
geven van complimenten voor alles wat goed gaat. Ook lassen wij wat vaker ontspanmomenten in.  
Ook thuis kunt u rekening houden met deze drukkere tijd en hierop inzetten. Naast de bovengenoemde tips kan het 
voor sommige kinderen ook nog helpen als ze een kalender hebben waar op staat wat er in deze maand gaat gebeuren. 
Zo maken we er met elkaar een mooie maand van.   
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Renate van der Mooren 
Directeur SBO De Wijngaard 
 

 
Sinterklaas! 
 
Sinterklaas heeft onze school dit jaar gelukkig weer kunnen vinden.  
Het was nog even spannend, de Pieten waren Sin kwijt! 

De Pieten in paniek, maar gelukkig hebben we de politie in de buurt. 

Zo kwam alles toch nog goed. 
 
In de midden- en bovenbouw worden de gedichten voorgelezen en surprises uitgepakt.  
Iedereen heeft enorm zijn best gedaan!  
 
En er is natuurlijk Pieten gym! Veel plezier op pakjesavond! 
 

Met vriendelijke groet,  
Sintcommissie 
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Rookvrij schoolterrein 

Gisteren is het schoolplein officieel rookvrij verklaard. 

Samen met de wethouders Marlous Verbeek en Maarten Hoelscher 
werden de bordjes onthuld en er werd een gedicht voorgelezen. We gaan 
voor een rookvrije generatie!  

 

 

 
Kerst op de Wijngaard 

 

Op woensdag 19 december zullen wij met elkaar Kerst vieren. Dit jaar in de vorm van een 

Herderstocht.  
Met de herderstocht volgen wij het verhaal van Jezus. Deze laten wij zien aan u door middel van 
verschillende scènes gespeeld door de leerkrachten. Het vindt plaats bij ons in het 
schoolgebouw.  
 
De tocht willen wij graag afsluiten in de Herberg op het schoolplein met een drankje en hapje. 
Denk aan vuurkorven,  en veel gezelligheid. 

 
Het eerste groepje begint de herderstocht om 18:00 uur, het laatste groepje om 19.18 uur. De 
Herberg sluit om 20.30 uur. Elke groep start de herderstocht op een ander tijdstip.  
De exacte tijden waarop u samen met uw kind start, krijgt u nog te horen. 
 
Kom en laat u verrassen! Wij hebben er veel zin in. 

 
De Kerstcommissie 
 

Om de Herderstocht goed vorm te kunnen geven, hebben wij uw hulp hard nodig!! 
 

 het sparen van klein glazen potjes 
 

 Heeft u naaitalent of vindt u het leuk om decors te bouwen? Wij zijn op zoek naar mensen die kunnen helpen 
met het maken van kostuums en decors.  
 

 Vuurkorf / Zweedse fakkels. Daarbij zijn er ouders/verzorgers nodig die overzicht willen houden bij de 
vuurkorven voor de veiligheid. 
 

 Lange lichtsnoeren. Graag markeren als de uwe zodat ze weer duidelijk terug te vinden zijn.  

 
 Lichtslangen, ook graag gemerkt. 

 
 Voor wat muzikale omlijsting in de herberg zijn wij op zoek naar muzikanten. Kent u of bent u iemand die een 

instrument bespeelt en de bekende Kerstliedjes kan spelen?  Graag! 

Mogen wij van uw hulp gebruik maken, geef u op bij Mariette Oosterom via m.oosterom@sbodewijngaard.nl! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:m.oosterom@sbodewijngaard.nl
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Tafeltennis clinic 
 
Op vrijdag 7 december krijgen alle klassen een tafeltennis clinic van 
Tafeltennisverenging de Bijmaat. 
De vereniging komt naar de school. De bovenbouwleerlingen spelen echt 
tafeltennis en de onderbouw en middenbouw krijgen table stars.  
Dit is een tafeltennisvariant waarbij d.m.v. diverse ludieke spelletjes er kennis 

gemaakt wordt met tafeltennis.  
Sportkleding is niet noodzakelijk deze dag, maar makkelijk zittende kleding en 
sportieve schoenen zijn wel prettig. 
 

  
Tafeltennis Basisscholentoernooi  

De Huizer tafeltennisverenigingen organiseren op zaterdag 15 december het 
basisschooltoernooi Huizen. Hier kunnen alle kinderen uit Huizen aan meedoen.  
In de bijlage kunt u alle informatie over dit basisschooltoernooi. 

 
Aanmelden kan via de website van sportief Huizen: www.sportiefhuizen.nl 
 
Met sportieve groet, 

Namens T.T.V. Bijmaat & T.T.V. Huizen en  Rubin Vos (Sportief Huizen) 

M. Robbers  

 
PBS (Positive Behaviour Support)  
 

Afgelopen maand hebben we als school geoefend met de afspraken voor goed 
gedrag in de gangen en op de trap. Onderbouw 3 heeft voor passende foto’s voor 
op het bord in de gang gezorgd. Heel erg bedankt hier voor.  

 
Voor de maand december blijven we oefenen met positief gedrag in de gang, 
maar dan gericht op de afspraken die horen bij de kapstok.  
 

Veiligheid: Ik hang mijn tas en jas aan mijn eigen 
haak. 

Respect: Ik wacht op mijn beurt. 
Verantwoordelijkheid: Ik zorg dat de ander zijn spullen 
op kan hangen.  
 
Zo zorgen wij met elkaar voor een opgeruimde, nette 
en veilige school.  
 

 
 
 
 
 

 
De maand december brengt ook 2 feesten; het Sinterklaasfeest en het kerstfeest. Op de Wijngaard zijn de 

voorbereidingen voor beide feesten in volle gang. Tijdens de PBS-lessen zal daarom ook extra de aandacht zijn voor het 

gedrag wat passend is bij speciale bijeenkomsten.  
 

Veiligheid; “Pas op met wat je doet, voelt het bij de ander goed!”  
 
Respect: “Iedereen hoort erbij, ook al is diegene anders dan jij!”  

 
Verantwoordelijk: “Jij bent verantwoordelijk voor je gedrag, kies het goede en doe wat 
mag.” 
 
Fijne feestdagen gewenst! 
Bettina Schram  
 

 
 

http://www.sportiefhuizen.nl/
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Toetsperiode 
Vanaf maandag 10 december worden al onze leerlingen weer getoetst. De toetsperiode loopt 
ook nog door in januari. In ongeveer twee á drie weken toetsen wij de vakgebieden technisch 
lezen, rekenen, spelling en vanaf de middenbouw ook begrijpend lezen. Dit doen wij met de 
“Cito Toetsen voor speciale leerlingen”. Dit zijn aangepaste toetsen die ontwikkeld zijn voor het 
speciaal (basis) onderwijs.  Zo zijn bijvoorbeeld bij de rekentoets de opgaven van hetzelfde type 
som bij elkaar gezet en is er meer structuur in de toetsen aangebracht. Ook zijn er nieuwe 

opgaven ontwikkeld, passend bij speciale leerlingen en wordt er vaker tussendoor instructie 
gegeven. 
Deze “Toetsen voor speciale leerlingen” zijn volledig gebaseerd op de Cito toetsen voor het 
reguliere basisonderwijs. De behaalde resultaten van uw kind kunnen dus ook vergeleken 
worden met de niveaus van het reguliere onderwijs.  

 

De toetsperiode is altijd een leuke, maar ook spannende tijd. Leerlingen kunnen laten zien wat zij geleerd hebben en 
het geeft ons inzicht of ons onderwijs voldoende resultaat heeft opgeleverd.  
 

Wij als leerkrachten proberen de toetssituatie zo optimaal mogelijk te maken. Rust in de klas en vooral in de ochtend 
toetsen.  
U kunt ervoor zorgen dat uw kind op tijd naar bed gaat en zo lekker uitgerust zijn / haar toetsen kan maken.  
 

 
Blink 
 
Vanaf dit schooljaar werken wij met een nieuwe methode voor wereldverkenning: BLINK.  
 

BLINK is een methode die de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie etc.) geïntegreerd aanbiedt.  
Hierbij zullen kinderen veel meer actief aan het werk zijn, eigen onderzoeken uitvoeren en met hun handen leren.  
 
Sinds de herfstvakantie is er hard gewerkt aan het eerste thema van BLINK: Stadsmakers.  
Bij dit thema hebben de kinderen geleerd over het ontstaan van steden in de Middeleeuwen, welke voorzieningen 
steden hebben, vergrijzing, vervoer, metropolen en de toekomst. Wellicht heeft uw kind al een toets gemaakt...  
 

De laatste weken zullen in het teken staan van DOEN! De kinderen gaan, in groepjes, hun eigen stad van de toekomst 

bouwen.  
Wellicht heeft u thuis nog spullen voor de stad van uw kind? Denk aan doosjes om huisjes mee te maken, oude 
speelgoedautootjes of bouwmaterialen.  
Op school is er in ieder geval genoeg materiaal beschikbaar om lekker aan de slag te gaan.  
Wij zijn ontzettend benieuwd naar het eindresultaat.  
Het thema Stadsmakers wordt voor de kerstvakantie afgesloten.  

Na de vakantie start een nieuw thema genaamd het Wereldrestaurant.  
 
Groet, 
 
Michelle 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs24yy88PQAhVIsBQKHZbCDd4QjRwIBw&url=http://www.trinoomonline.nl/new/index.php/schoolgids/31-cito-toetsen&bvm=bv.139782543,d.ZGg&psig=AFQjCNFBpyQuj8aFFOVucU5uHO0SM6PJ9w&ust=1480163102821229
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Trefwoord december 
 
Bij het kerstverhaal draait alles om de geboorte van Jezus. Jezus werd geboren, om mensen bij elkaar te brengen. Maar 
hij zette ook eenvoudige mensen, mensen met een beperking, mensen waar je misschien aan voorbijloopt, in het 
zonnetje. Ze krijgen een nieuwe kans. 
Voor iedereen is het belangrijk om te weten dat je meetelt, ook kinderen horen erbij. 
Ook al weet je dat je erbij hoort, toch gebeurt het regelmatig dat mensen buiten de boot vallen. Of aan de kant worden 

gezet. Laten we met Kerst aan elkaar denken en mensen uitnodigen die eenzaam of alleen zijn. Het is immers een feest 
waarbij we gezellig met elkaar zijn. 
 
Fijne kerstdagen! 
 
Je naam is wie je bent. 

Door je naam ben je gekend. 
Je naam is opgeschreven. 
Je naam is wie je bent. 

Zo tel je mee. 
Je naam laat je leven. 
Hé, hoe heet jij? 
Wat is jouw naam? 

Hoe ben jij gekend? 
 
De stal brengt mensen bij elkaar.  
Herders uit het veld. 
Wijzen uit het oosten.  
Jozef, Maria. 
Lammetjes en schapen. 

Iedereen wordt geteld. 
 
De stal brengt mensen bij elkaar. 
Wachters in de rij. 
Dansers, zangers, spelers. 
Vloggers en zwijgers. 

Vluchtelingen, zoekers. 
Iedereen hoort erbij. 
 
Groot en klein. 
Jong en oud. 
Wit en zwart. 
Vreemd, vertrouwd. 

Arm en rijk. 
Iedereen gelijk. 
 
Jij en ik, 
u en wij… 
We tellen mee 
 

want ons talent 
maakt de wereld mooier, 
maakt de wereld blij 

 
 

 
Mogen wij even voorstellen? 
 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Merel Buitink en ik werk sinds kort drie dagen per week als psychologisch assistent op 
de Wijngaard. Ik ondersteun onze orthopedagoog, Marlot Roosendaal, bij haar werkzaamheden.  
Ik woon sinds kort samen met mijn vriend en onze kat, Maya, en ik ben gek op lezen, ballet dansen 

en motorrijden. 
Anderhalf jaar geleden heb ik mijn diploma Orthopedagogiek gehaald en ik heb de afgelopen tijd hier 
en daar als o.a. leerlingbegeleider en onderwijsassistent gewerkt. Losse projecten eigenlijk, dus ik 
ben ontzettend blij met deze leuke en vaste werkplek en ik hoop dat ik het komende jaar veel 
leerzame ervaringen op mag doen!  
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De activiteitencommissie 

 
Wat fijn dat er afgelopen maand veel ouders hebben geholpen met het inpakken van de cadeaus en het versieren van 
de school! Sint is mede met hulp van ouders weer mooi onthaald in de school. 
 

Kunnen wij weer op uw hulp rekenen?? 
- maandag 10 december om 8.40 uur bij het omtoveren van de school in Kerstsfeer. 
- Vrijdag 21 december om 8.40 uur wordt alle versiering weer opgeruimd 

 
Vele handen maken licht werk. Uw hulp is van harte welkom. 

Op woensdag 19 december vindt de Kerstviering plaats en wij zouden het fijn vinden u allen aan de kraam van de AC 
te ontmoeten voor een kop koffie/thee, glaasje Glühwein of warme chocomelk en na de Herderstocht van uw kind 

Wij wensen u een mooie decembermaand en vast fijne feestdagen toe! 

Met vriendelijke groet, 

de Activiteiten Commissie 
 

 
Ouderdenktank 
 
Op donderdag 29 november was de eerste ouderdenktank vergadering: een mooi moment om als school samen met 

ouders te denken aan verbeterpunten, maar vooral ook stil te staan bij de dingen die goed gaan en als prettig door 
ouders ervaren worden.  
Zo zijn er, mede door de ouderdenktank die ook vorig schooljaar actief is geweest, aan de start van dit schooljaar al een 
hoop goede dingen op de rit gezet. De nieuwSCHOOLjaarsborrel is als zeer prettig ervaren, ouders zijn meer betrokken 
bij de school door de inzet van leesouders en hulp tijdens de MI-middagen. Kinderen zitten (deels) bij de 
OPPgesprekken, wat ook een grote meerwaarde heeft, voor zowel leerling, ouders als leerkracht. Ook het opzetten van 

de leerlingenraad kunnen we aan dit rijtje positieve ontwikkelingen toevoegen.   

 
Daarnaast is er ook ruimte om dingen met elkaar te bespreken die nog verbeterd kunnen worden. Zo hebben we het 
vervoer rondom de school besproken (het in- en uitstappen van leerlingen levert nog steeds gevaarlijke situaties op), de 
invulling van de PBS-middagen (hoe kunnen we nog meer ouders op bezoek krijgen?), huiswerk en agendagebruik (hoe 
gaat dat in de verschillende klassen?) en de ouderbijdrage (hoe zorgen we er voor dat meer mensen de ouderbijdrage 
gaan betalen zodat we als school meer ruimte hebben voor leuk materiaal en activiteiten?). 

 
Het laatste punt dat besproken is: 'hoe krijgen we meer ouders in de ouderdenktank?'.  
Hopelijk heeft u middels dit stukje informatie meer zicht op wat er zoal besproken wordt.  
Lijkt het u nou leuk om hierbij aanwezig te zijn en mee te denken? Stuur een mail naar r.boog@sbodewijngaard.nl.  
 
De volgende vergadering is dinsdag 15 januari om 14.30 uur. Hopelijk bent u daar ook bij! 
 

Groetjes van leden van de ouderdenktank (Sonja, Daniëlle, Margreeth, Sven, Marleen, Pauline en Rosa) 
 

 
 

mailto:r.boog@sbodewijngaard.nl
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BELANGRIJKE DATA  IN DECEMBER 2018 

 

Dag / Datum Wat 

 

Woensdag 5 december 
 

 

Sinterklaasviering 

 
Vrijdag 7 december 

 
Sportclinic: tafeltennis 
 

 
Woensdagavond   
19 december 

 
Kerstviering op school ‘Herderstocht’ 
 

 
Vrijdag 21 december 

 
Bioscoopmiddag en Kerstlunch in de klassen  

 

 
Maandag 24 december 

 
Start Kerstvakantie 

 

 


