MAANDBERICHT NOVEMBER 2019
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, waar de leerkracht samen met u als ouder
en uw kind (onze leerling) bespreekt wat de doelen voor komend schooljaar zijn en hoe daar gezamenlijk aan gewerkt
kan worden. Dit alles met als uiteindelijke doel kinderen zo goed mogelijk toegerust kansen voor de toekomst te geven.
Renate van der Mooren
Directeur SBO De Wijngaard
Stakingsdag woensdag 6 november
Op 06 november wordt er (weer) actie gevoerd voor meer investeringen in het onderwijs in de vorm van een landelijke
stakingsdag. Een groot deel van de medewerkers van onze school maakt gebruik van hun stakingsrecht.
Dit betekent dat de school op woensdag 06 november dicht zal zijn, de kinderen zijn dan vrij.
Voor de herfstvakantie bent u hier middels een brief al over geïnformeerd. Voor de zekerheid is de brief nogmaals als
bijlage bij dit maandbericht gevoegd.

Onze grootste zorg is het steeds groter wordende lerarentekort: invallers zijn niet meer beschikbaar en vacatures
nauwelijks op te vullen. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit en de continuïteit van ons onderwijs én dus ook voor
de werkdruk voor het personeel. De afgelopen weken hebben we meerdere malen noodscenario’s in moeten zetten en
dat is, voor alle partijen, een verre van ideale situatie!

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!
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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: Romy (MB 2), Lotte (MB 3),
Elnathan (BB 1), Jayden (BB 2) en Lutein (BB 3).
De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar (onder schooltijd) en gaat
meedenken over belangrijke zaken op school. Zij denken bijvoorbeeld mee over het
buitenspeelmateriaal, leuke activiteiten, schoolreisje, nieuwe afspraken op school etc.
Medezeggenschapsraad (MR)
Vorige maand stelde GMR lid Marjan zich voor. Deze maand stellen wij René voor, ouderlid van de MR.
Mijn naam is René Godlieb ik ben 52 jaar oud en de vader van Jeika uit klas MB1 van juf Pauline.
Begin dit jaar ben ik benaderd om zitting te nemen in de MR.
Ik ben hierop ingegaan omdat het als ouder heel makkelijk is om een (ongefundeerde) mening te hebben over de gang
van zaken op school. Maar dit blijkt vaak net iets genuanceerder te liggen en ik wil graag de achtergrond weten. Ik vind
het interessant om mee te denken over processen, protocollen etc.
Na eerst drie keer mee te hebben gedraaid in de MR voor de zomervakantie, heb ik besloten om definitief zitting te
nemen in de MR van deze hele leuke en goede school, die alle goeds wil voor onze kinderen.

Meervoudige Intelligentie (MI)
Ook dit jaar vinden weer de MI-middagen plaats. Tijdens deze middagen wordt er in
iedere groep een activiteit aangeboden, die gekoppeld kan worden aan een
meervoudige intelligentie. Wij hopen dat er dit jaar ook weer ouders zijn die tijdens
deze activiteiten mee willen helpen in een groep. Want dit zorgt voor zowel de
leerkrachten als de leerlingen voor extra rust, aandacht en gezelligheid.
De eerste ronde MI - middagen is op maandag 11 en maandag 18 november.

Mediawijsheid
Op school besteden wij sinds enkele jaren extra aandacht aan
Mediawijsheid. Wij vinden het belangrijk dat kinderen mediavaardig worden, maar ook de gevaren leren kennen. Iedere
maand wordt er een les gegeven die te maken heeft met
Mediawijsheid. Thema’s als Social Media, cyberpesten, veilig
internetten en nieuws of nepnieuws komen aan bod.
Van 8 tot 15 november vindt de Week van de Mediawijsheid
plaats.Het thema luidt: “Aan of uit?”. Naast de gebruikelijke
lessen, zullen wij op school deze week extra tijd besteden aan
Mediawijsheid.
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PBS (Positive Behaviour Support)
In oktober hebben wij de afspraken passend bij het schoolplein geoefend. We merken dat de
kinderen genieten van de pauzes, waarin er actief met elkaar wordt samengespeeld en gesport.
Voor de maand november krijgt de gang en trap de aandacht.
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
DONDERDAG 7 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. Meer informatie leest u in de bijgevoegde flyer.
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.
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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 als ’Gezonde School’, met het themacertificaat “bewegen en sport” en
“welbevinden” ook willen toewerken naar het behalen van het themacertificaat “voeding”.
Hiervoor gaat een leerteam komend schooljaar met elkaar bespreken hoe wij als school hierop willen
inzetten. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan beleid voor “gezonde broodtrommels” of lessen die wij in
de klas gaan geven over gezonde voeding.

Het leerteam bestaat uit de volgende mensen vanuit ons schoolteam:







Renate van der Mooren (directeur)
Sharón Baljé (leerkracht BB 1 + schoolontwikkeltaken)
Michelle Kluvers (orthopedagoog + schoolontwikkeltaken)
Sven Landzaat (leerkracht MB 2)
Pauline Perry (leerkracht MB 1)
Judit van Buuren (leerkracht BB 1)

Het leerteam wordt versterkt door 3 ouders, waar wij ontzettend blij mee zijn dat zij met ons willen meedenken:




Frans Hesseling (vader van Frans uit OB 3)
Sonja vd Splinter (moeder van Lizzy uit MB 3)
Marjolijn Kalwij (moeder van Mika uit BB 1 en Tijn uit BB 2)

Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden van dat wat wij bespreken in het leerteam.

Van de Activiteiten Commissie (AC)
Nu de wintertijd is ingegaan duurt het niet lang meer voor de Goedheiligman zijn
opwachting maakt in Nederland. De Sinterklaascommissie is samen met de AC al druk bezig
met de voorbereidingen om de Sint op 5 december te kunnen ontvangen.
Zij kunnen uw hulp goed gebruiken op maandag 18 november vanaf 14.10 uur om de
school te versieren en op woensdag 20 november om 8.40 uur voor het inpakken van de
cadeaus. Aanmelden kan via sonja@vandersplinter.nl.
Binnenkort zullen wij u ook weer verzoeken om de jaarlijkse ouderbijdrage te betalen. Meer informatie volgt.
groeten van de Activiteiten Commissie
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De ouderdenktank! Heeft u ideeën? Doe mee en deel ze met ons!
Om de ouderbetrokkenheid op de Wijngaard te vergroten, hebben wij tijdens de borging van
PBS een ouderdenktank opgericht. Wij streven naar een optimale en effectieve
samenwerking tussen school en ouders.
Het is prettig wanneer school en ouders inzien waar belangen overeenkomen en waar we
elkaar kunnen versterken en helpen.
In deze ouderdenktank zitten ouders en leerkrachten die met elkaar in gesprek gaan over
verschillende onderwerpen. Samen wordt er gesproken over; actuele vraagstukken, ideeën
rondom schoolse zaken en de manier waarop ouder-kind-leerkracht samenwerken. De focus
hierbij is om schoolse onderwerpen onder de aandacht te brengen met als doel om het onderwijs en de samenwerking
te optimaliseren.
Als school organiseren wij al vaak contactmomenten zoals; PBS-contactmiddag, rapportgesprekken of inloopavonden.
Dit zijn activiteiten vanuit school geregeld, echter wellicht zit u thuis bomvol ideeën om ouderbetrokkenheid te
stimuleren of heeft u andere gedachtes die de school ten goede komen. Vindt u het leuk om met een aantal ouders en
leerkrachten over diverse onderwerpen mee te denken? Meldt u dan aan bij de leerkracht van uw kind of mail
bettina@sbodewijngaard.nl.
De ouderdenktank komt 4x per jaar bij elkaar. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 22 november van 15.00-16.00
uur. De andere bijeenkomsten zijn gepland op 21 januari, 24 maart en 2 juni.
U bent meer dan welkom!
Met vriendelijke groet,
Sharon, Sven, Pauline, Bettina
Trefwoord november

Volhouden!
Volhouden wordt gewaardeerd. Het wordt gezien als een grote deugd wanneer
een kind, juist als het moeilijk wordt, inzet toont en moeite doet om er iets van
te maken. Het is een bewijs van karakter en het vormt je als mens.
Het is bovendien belangrijk, omdat kinderen opgroeien in een samenleving die
steeds meer eigen initiatief van ze vraagt.
In het thema van deze maand ontdekken de kinderen welke betekenis mensen
hechten aan volhouden. Daarbij leren ze ook te kijken naar de zin van volhouden
en de grenzen daarvan.
Een fijne maand gewenst.
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BELANGRIJKE DATA IN NOVEMBER 2019
Dag / Datum

Wat

Week van maandag
28 oktober en 4 november

OPP - gesprekken

Vrijdag 1 november

Sportclinic: Breakdance

Woensdag 6 november

STAKINGSDAG: DE SCHOOL BLIJFT GESLOTEN

Donderdag 7 november

Nationaal Schoolontbijt

Vrijdag 8 november t/m
vrijdag 15 november

Week van de mediawijsheid

Maandag 11 en maandag 18
november

Lesjesmiddagen meervoudige intelligentie

Donderdag 21 november

STUDIEDAG ‘TEACH LIKE A CHAMPION’: LEERLINGEN VRIJ

Woensdag 27 en donderdag
28 november

Toetsen schoolverlaters
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