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MAANDBERICHT NOVEMBER 2018 
 

 
ALGEMENE INFORMATIE 

 

 
Beste ouders / verzorgers, 
 
De klok is weer teruggezet naar onze normale tijd, de wintertijd. Dat betekent dat de tijd van kortere dagen, 

onstuimiger weer en feestdagen weer is aangebroken. De herfst is duidelijk zichtbaar.  
De maand november is ook de maand dat Sinterklaas weer aankomt in Nederland. Een feest waar al jaren veel discussie 
over wordt gevoerd. Wij willen er vooral een mooi feest van maken en volgen de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal.  
Wat deze novembermaand verder bij ons op school brengt leest u in deze nieuwsbrief. Ook deze maand hopen wij u 
allen weer te verwelkomen in de school. Dit keer voor de OPP - gesprekken. Ik heb al veel ouders voor gesprekken 
gezien en ben ontzettend trots om te zien hoe goed onze ouderbijeenkomsten bezocht worden. De informatieavond, de 
oudercontactmiddag waar ook opa’s en oma’s aanwezig waren. Ieder moment stroomde de school vol. Dat is ook PBS. U 

als ouder neemt de verantwoordelijkheid betrokken te zijn bij de school van uw kind. Een groot compliment voor u 

allen! Wij zien u graag in de school.  
 

 
 
Renate van der Mooren 
Directeur SBO De Wijngaard 
 

 
Leerlingenraad 

Zoals jullie waarschijnlijk thuis gehoord hebben, zijn we voor de herfstvakantie 
druk bezig geweest met de leerlingenraad en de verkiezingen die daar bij 
horen. Uit iedere klas in de midden- en bovenbouw is een leerling gekozen die 

zitting gaat nemen in de leerlingenraad. 
Iedere leerling kon zichzelf verkiesbaar stellen. Zij 
moesten dan een poster maken en zichzelf 
presenteren: waarom moeten de kinderen op jou 
stemmen?! Na deze presentaties werd er per groep 
gestemd, waardoor er in iedere groep een leerling 
gekozen is. De leerlingenraad bestaat uit de volgende 

kinderen: Julian (BB3), Daniëlle (BB2), Noah (BB1), 
Davey (MB3), Delena (MB2) en Romy (MB1). 
De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar 
(onder schooltijd) en gaat meedenken met 
belangrijke zaken op school. Zij denken bijvoorbeeld 
mee over het buitenspeelmateriaal, leuke 
activiteiten, schoolreisje, nieuwe afspraken op school 

etc.  

 
 

 

 

Leesouders 
Met veel trots hebben we een aantal ouders bereid gevonden om wekelijks met een aantal 
leerlingen te gaan lezen. Ons leesonderwijs heeft een prominente plek in onze dagelijkse 
praktijk. Desondanks zijn er leerlingen die nóg wat extra hulp kunnen gebruiken om vooruit te 
gaan met lezen. We hebben op school daarom extra leesmomenten met juf Yolanda. Door de 
inzet van onze fantastische leesouders kunnen nog meer kinderen profiteren van extra leeshulp. 
Alvast ontzettend bedankt voor jullie tijd en inzet! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKj_sfj85MgCFQNWGgodIcwIzA&url=http://wallpapers-achtergronden.blogspot.com/2010/12/herfst-achtergronden-herfst-wallpapers.html&bvm=bv.106130839,d.d2s&psig=AFQjCNHPkOCIkC-czy1Vy5w9yEdEifC0Uw&ust=1446115151805038
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Meervoudige Intelligentie (MI) 
Ook dit jaar vinden de MI-middagen plaats. Tijdens deze middagen wordt er in iedere 
groep een activiteit aangeboden, dat gekoppeld kan worden aan een meervoudige 
intelligentie. Het leuke is dat er dit jaar ook een aantal ouders zijn die tijdens deze 
activiteiten meehelpen in een groep. Daar zijn we ontzettend blij mee; voor zowel de 
leerkrachten als de leerlingen zal dit voor extra rust en aandacht in de groep zorgen. 
De eerste ronde start op maandag 5 en maandag 12 november.  

 
 
 
 

 

Mediawijsheid 
 
Op school besteden wij sinds enkele jaren extra aandacht aan Mediawijsheid. 
Wij vinden het  belangrijk dat kinderen media-vaardig worden, maar ook de 

gevaren leren kennen. Iedere maand wordt er een les gegeven dat te maken 
heeft met Mediawijsheid. Thema’s als Social Media, cyberpesten, veilig 
internetten en nieuws of nepnieuws komen aan bod. 

Van 16 tot 23 november vindt de Week van de Mediawijsheid 2018 plaats. 
  
Het thema luidt: ’Heb jij het onder de duim?’. Naast de gebruikelijke lessen, 
zullen wij op school deze week extra tijd besteden aan Mediawijsheid.  
 

 

 

 
Hoog bezoek 
Maandag 29 oktober hebben wij de nieuwe wethouder onderwijs Marlous Verbeek en wethouder zorg Maarten Hoelscher 
bij ons op bezoek gehad, samen met jeugdconsulenten Lisette Prater en Sharon Hendrikse en beleidsmedewerkers 
Mieke van Dijk en Marloek de Greeff. Het was een mooi bezoek waarbij de wethouders oprecht geïnteresseerd waren in 

onze school. Naast de goede gesprekken die wij met elkaar hebben gevoerd, hebben zij ook lessen bijgewoond in de 
groep van juf Marjan (onderbouw 3) en meester Lucas (bovenbouw 1). Zij waren zeer onder de indruk van de rust in de 

school, het enthousiasme en de bevlogenheid van het team en onze goede zorg en aandacht voor leerlingen. In 
samenwerking met de gemeente en de wethouders is het fijn als je elkaar kent. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Maandag 12 november krijgen wij opnieuw bezoek. Dit keer van 4 medewerkers van een PBS – school uit Sint Maarten, 

de Sister Marie Laurence Primary School. Deze school is na orkaan Irma herbouwd met steun van de actie “Huizen voor 
Sint Maarten” die opgezet is door de Rotary Club Huizen. 
De Sister Marie Laurence Primary School richt zich naast het didactisch aanbod ook op de spirituele ontwikkeling en sociaal 
– emotionele groei van kinderen. Daarom zijn zij zeer geïnteresseerd in onze PBS aanpak en MI - middagen. Op hun 
website kunt u meer lezen over hun school. http://www.srmarielaurenceschool.net/  
 

 
 

http://www.srmarielaurenceschool.net/
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PBS (Positive Behaviour Support)  
 
Pestpreventie met PBS! 

Voor de herfstvakantie zijn wij met alle klassen begonnen met het geven van de 
pestpreventielessen van PBS. De aanpak van pesten is belangrijk en actueel. Zeker bij pesten 
geldt: voorkomen is beter dan genezen. Pestgedrag is te vergelijken met een brandende kaars. 
Net als een kaars zuurstof nodig heeft, heeft pesten aandacht nodig om aan te houden. Tijdens 

onze lessen leren kinderen hoe de aandacht van pestgedrag weggehaald kan worden en wel door 
een driestappenreactie: 
 

1. Het gebruik van een stopsignaal (Stop) 
2. Weglopen (Loop) 
3. Praten met een volwassene (Praat) 

Deze interventie wordt niet alleen aangeleerd, maar ook geoefend en bekrachtigd. De stappen zijn door de gehele 
school hetzelfde, echter de uitvoering ervan wil nog verschillen per bouw. Zo wordt er in de onderbouw het stopsignaal 
met een fysiek gebaar ondersteund. In de bovenbouw vinden kinderen dit vaak te kinderachtig en wordt daar een 

andere vorm aan gegeven. Dit wordt overigens bij de Rots & Water lessen ook goed ingeoefend. In de school en bij de 
voordeur hangen ook posters waar deze stappen duidelijk op zijn afgebeeld. Zo kan iedereen die in de school werkt, 
leerlingen ondersteunen in: Stop-Loop-Praat.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Heeft het kind in een pestsituatie duidelijk aangegeven dat de ander moet stoppen, is het netjes weggelopen en het 

pesten is gestopt, dan komt hier verder geen leerkracht aan te pas. De leerlingen heeft het zelf opgelost en ervoor 
gezorgd dat het andere kind stopte met het ongewenste gedrag. Heeft het kind in een pestsituatie duidelijk aangegeven 
dat de ander moet stoppen, is het netjes weggelopen, maar het gepest gaat toch door, dan kan het kind naar een 
volwassene gaan.  
Deze zal hier als volgt op reageren: 

1. Het kind krijgt een compliment dat het naar de volwassene kwam. 
2. Zal vragen wat het probleem is. 

3. Zal zorgen voor de veiligheid van het kind. 
4. Zal vragen of het kind eerst ´stop´ heeft gezegd.  
5. Zal vragen of het kind rustig is ´weggelopen´. 
6. Eventueel opnieuw stop-loop-praat met het kind gaan oefenen.  

Al deze stappen zijn erop gericht dat het kind in eerste instantie zelf het ´probleem´ leert oplossen. Haalt dit niets uit 
dan zijn de volwassenen daar uiteraard altijd om het kind te helpen.  
 

De afgelopen periode stond het PBS-doel ´Spelen op het plein` centraal. 
De komende periode zal de gang en trap centraal staan. 
Dit betekent dat we de komende periode in alle groepen extra aandacht zullen besteden aan dit doel. 

Samen gaan we voor:  
Veiligheid: 

- Ik loop aan de rechterkant van de trap. 

- Ik doe de deur zachtjes open en dicht.  
Respect: 

- Ik klop op de deur voordat ik een ruimte binnen ga.  
Verantwoordelijkheid: 

- Ik zorg dat de anderen groepen geen last van mij hebben.  
- Ik ga naar de ruimte waar ik heen moet.  
- Ik gebruik de trap voor mijn groep.  

 
Bettina Schram-Durieux 
PBS-coördinator/Leerkracht onderbouw 1-2 
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   DONDERDAG 8 NOVEMBER,  hoeft uw kind niet thuis te ontbijten!  
 

  In de week van het Nationaal Schoolontbijt gaan elk jaar zo’n half miljoen kinderen samen 
gezond en gezellig ontbijten op basisscholen in het hele land. Zo ook op de Wijngaard. Met 
speciaal lesmateriaal leren leerlingen alles over hun ontbijt. Zo ervaren ze hoe leuk en belangrijk  

    het is om de dag gezond te starten. Kijk voor meer informatie op www.schoolontbijt.nl 

MET EEN GOED ONTBIJT BIJ DE LES! 
Wie zijn schooldag begint met een goed ontbijt kan zich beter concentreren. Natuurlijk is ontbijten ook gezellig en leuk! 
Helaas ontbijten niet alle leerlingen even goed. Zullen we dat samen verbeteren? 

Een goed ontbijt is de beste start van de dag. Waarom? Daar zijn 5 eenvoudige vuistregels voor: 

1 Ontbijten geeft je energie en houdt je scherp 
Een auto rijdt niet zonder benzine en een telefoon werkt niet met een lege batterij. Ook je lichaam 
heeft na de nacht echt een ontbijtje nodig om met energie aan de dag te beginnen. Om te kunnen 
leren, werken, spelen en sporten. 

2 Ontbijten levert belangrijke voedingsstoffen 
Ontbijten geeft je lijf niet alleen energie, maar ook belangrijke voedingsstoffen. Een goed ontbijt zorgt 
voor de nodige vitamines, mineralen en voedingsvezels. Als je daar de dag niet mee begint, haal je 
die achterstand maar moeilijk in.  

3 Ontbijten zorgt voor een goede stoelgang 
Het ontbijt is de eerste maaltijd na een periode van niet eten. Een ontbijt zet je darmen aan het werk 

en stimuleert daarmee je stoelgang 

4 Ontbijten helpt je een gezond gewicht te houden 

Wie in de ochtend niet ontbijt, krijgt al snel de verleiding om naar tussendoortjes zoals snoep en snacks te grijpen. Die 
zijn vaak rijk zijn aan vet en energie, maar arm aan vitaminen, vezels en mineralen. Ontbijten is dus beter! 

5 Ontbijten is lekker en gezellig 
Dat ontbijten gezond is, is nu wel duidelijk. Maar we zouden het belangrijkste bijna vergeten: 
ontbijten is gezellig genieten! Wat is een betere start van de dag dan samen aan tafel smullen van 
vers brood en lekker beleg?  

Als uw kind een speciaal dieet moet volgen, wilt u dat dan met zijn of haar leerkracht bespreken. In 
overleg met de leerkracht kunt u dan bekijken hoe ook uw kind gezellig mee kan doen. 
 

 

Trefwoord 

We starten de maand november met het thema dromen. 

 
Dromen zijn er in allerlei soorten en maten. Zoals nachtdromen, dagdromen, 
toekomstdromen, verlangdromen enz. Natuurlijk staan we stil bij de betekenis en het 
voorkomen van dromen in de Bijbel en andere boeken.  

 
Dromen zijn heel belangrijk voor ons als mens. Het is het verwerken van het beleefde en 
het geeft ons tevens vaak een doel. We willen iets bereiken, toekomstdromen. We raken 

er door geïnspireerd.  
Zonder dromen, zou je kunnen zeggen, staat de wereld stil. Weinig 
mensen  zouden  meer iets ondernemen.   

 
Gelukkig hebben we wel dromen! Zie maar eens waar het toe heeft geleid! Denk maar eens aan Martin Luther King, die 
letterlijk zei :”I have a dream.  ”Zo zijn er nog velen te noemen, die hun droom achterna gingen.  

Niet voor eigen welzijn, maar voor het welzijn van ons allemaal.  
U begrijpt misschien al, dat dit onderwerp de opmaat is naar de kerst. Maar daar de volgende keer meer over. 
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De Wijngaard gaat voor gezond!!  
 

Een leerling die lekker in zijn of haar vel zit, leert beter en makkelijker. Daarom vinden 
wij het belangrijk om een gezonde omgeving te bieden aan uw kind.  

Concreet betekent dit dat wij inzetten op het verkrijgen van een vignet 
’Gezonde School’, een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan 
het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen 
van minimaal één themacertificaat mag een school zich gedurende drie 
jaar een Gezonde School noemen. Het themacertificaat dat wij hebben 
aangevraagd is het certificaat van “bewegen en sport” 
Zoals inmiddels bekend hebben wij een actieve samenwerking met de 

Buurtsportcoaches vanuit de gemeente Huizen. Zij bieden pleinsporten 
aan in de pauze en organiseren regelmatig sportclinics.  

De vrijdagen in november staan in het teken van Kickboksen en judo. 

Wat ook hoort bij een gezonde school is een rookvrij schoolterrein. Vanaf het jaar 
2020 worden alle schoolpleinen in Nederland verplicht rookvrij.  

De Wijngaard zal hier al eerder mee starten als eerste school in Huizen. Dit betekent 
dat er op en rondom het schoolterrein niet meer gerookt mag worden. Dit wordt 
zichtbaar gemaakt met Rookvrije Generatie borden die zichtbaar op diverse plekken 
komen te hangen. Wanneer dit precies in zal gaan hoort u nog van ons. We zullen hier gezamenlijk met u als ouders en 
onze leerlingen aandacht aan besteden met een officieel moment vanuit de gemeente. 

 

 

Even voorstellen...de Taalgroep 
Elke dinsdag, woensdag en donderdag is er een extra groep kinderen op de Wijngaard: 
de kinderen van de Taalgroep! 

U heeft ze vast al eens zien staan, zij verzamelen 's ochtends bij de vlaggenmast. 
Deze kinderen zitten op verschillende basisscholen in de regio Gooi-Noord en hebben 
ernstige lees- en/of spellingproblemen.  In de Taalgroep krijgen zij een intensief 
programma gericht op deze specifieke problematiek aangeboden. Met als doel hun 

verdere schoolloopbaan soepeler te kunnen doorlopen. 
Er wordt ontzettend veel in leuke kinderboeken gelezen en gewerkt rond thema's. 
 

's Middags mogen de ouders vanaf 14.00 uur in onze groep komen. Zo krijgen de ouders nog een stukje van de les 
mee, kunnen wij als leerkrachten ze spreken als het nodig is, tips geven of vragen stellen. Zo houden we goed contact 
met deze ouders van wie de kinderen op maandag en vrijdag naar hun eigen basisschool gaan. 
 

Mochten jullie nieuwsgierig zijn, of meer willen weten, de deur staat altijd open 
om eens een kijkje te komen nemen en/of vraag te kunnen stellen. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
leerkrachten van de Taalgroep, 

Sabrina Meijn en Alette Visser- van Wessel 
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Sinterklaasfeest 

Vol verwachting klopt ons hart! De spannende periode breekt weer aan. 
Sinterklaas komt zaterdag 17 november weer met zijn pieten aan in ons land. 
De Sintcommissie is op de achtergrond al druk bezig met de voorbereiding. 
Vanaf 12 november volgen wij op school met de kinderen het Jeugdjournaal. 
In de midden en bovenbouw trekken de kinderen lootjes. De school wordt op 
maandag 19 november in de sinterklaas sfeer gebracht. Verdere informatie 
volgt. 

Met vriendelijke groet,  

de Sintcommissie 
 

 

De activiteitencommissie 
Nu de wintertijd is ingegaan duurt het niet lang meer voor de Goedheiligman zijn opwachting maakt in Nederland. De 
Sinterklaascommissie is al druk bezig met de voorbereidingen om de Sint op 5 december te kunnen ontvangen. Zij 
kunnen uw hulp goed gebruiken op woensdag 14 november om 8.45 uur voor het inpakken van de cadeaus en op 
maandag 19 november vanaf 14.10 uur om de school te versieren. Aanmelden kan via sonja@vandersplinter.nl. 
 

Na Sinterklaas wordt de school weer omgetoverd in Kerstsfeer. Dit jaar vindt de Kerstviering plaats in de vorm van een 
herderstocht. De leerlingen gaan hierbij in groepjes met hun ouders langs het Kerstverhaal. Ook hiervoor zijn wij op 
zoek naar ouders die willen helpen met het bouwen van decors en het maken van kleding. Aanmelden kan via 

sonja@vandersplinter.nl. 

Met vriendelijke groet, 

de Activiteiten Commissie 
 

 
De ouderdenktank zoekt versterking! 
 
Wist je dat we op de Wijngaard een ouderdenktank hebben? 
Een groep ouders die samen met een aantal leerkrachten van gedachten wisselen over onderwerpen die leven binnen de 
school.  

Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van social media, de sfeer in de school, maar ook de vraag hoe ouders meer te  
betrekken bij de school. 
 
De leden van de denktank hebben voornamelijk kinderen in de bovenbouw en zullen dus de Wijngaard gaan verlaten. 
Daarom roepen wij vooral ouders van kinderen uit de onder- en middenbouw op om zich op te geven.  
Een keer een vergadering bijwonen om te bekijken hoe het er precies aan toe gaat, kan altijd. 
 

Denk je nu, ik vind het best interessant en waardevol om mee te praten en te denken, ge 
 
Groeten, Sonja van der Woude 
 

 
 

 
 

 

 

  

mailto:sonja@vandersplinter.nl


 

 

 

  7/7 
 

BELANGRIJKE DATA  IN NOVEMBER 2018 

 

Dag / Datum Wat 

 
Week van maandag 29 
oktober en 5 november 
 

 
OPP - gesprekken 

 
Vrijdag 2 november 

 
Sportclinic: kickboksen 
 

 
Donderdag 8 november 

 
Nationaal Schoolontbijt 
 

 
Vrijdag 9 november 
 

 
PBS - STUDIEDAG: LEERLINGEN ZIJN VRIJ 

 

Maandag 12 november 
 

 

Vier medewerkers van een school uit Sint Maarten komen bij 
ons op bezoek 

 

 
Vrijdag 16 november t/m 
vrijdag 23 november 

 
Week van de mediawijsheid 
 

 
Vrijdag 16, vrijdag 23 en 
vrijdag 30 november 

 
Schooljudo 

 


