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ALGEMENE INFORMATIE 
 

 
Beste ouders / verzorgers, 
 

Allereerst namens het hele team van De Wijngaard de allerbeste wensen voor dit nieuwe jaar gewenst voor u allen.  
 

 
 
Hopelijk heeft iedereen goede feestdagen en een fijne vakantie gehad om uitgerust het nieuwe jaar in te gaan. Het oude 
jaar afsluiten betekent meestal een terugblik naar dat wat is geweest en vooruitkijken naar dat wat komen gaat.  

Voor De Wijngaard was 2018 een jaar waarin nieuwe collega’s bij ons zijn komen werken, gezinnen zijn uitgebreid, wij 

de nieuwe methode Blink voor geïntegreerd zaakvakonderwijs hebben ingevoerd, de leerlingenraad van start is gegaan, 
leesouders worden ingezet, de nieuwe wethouders op bezoek zijn geweest en het schoolplein tot een rookvrije 
omgeving is bestempeld.  
 
Hopelijk wordt 2019 vooral een jaar waarin wij weer samen met u als ouders / verzorgers het allerbeste onderwijs voor 

uw kind en onze leerlingen bieden. 
Onderwijs is altijd in ontwikkeling en beweging. Dat maakt het werken op onze school ook zo dynamisch en uitdagend 
en daarom kijken wij uit naar weer een mooi nieuw jaar. 
 
Renate van der Mooren 
 

 
Nieuwe leerlingen  
Na de kerstvakantie ontvangen wij weer nieuwe leerlingen op onze school. Wij heten de 
volgende leerlingen van harte welkom en wensen hen een hele fijne tijd toe op De 
Wijngaard: 
 

Onderbouw 1 / 2: Ibrahiem  

Onderbouw 3: Arshia 
 
 

 
Lessen Respect 

 
Veiligheid, verantwoordelijkheid en respect... Dat zijn de PBS-pijlers van de Wijngaard. Iedere dag besteden wij hier 
aandacht aan. Met het team hebben wij de keuze gemaakt om vier weken extra aandacht te besteden aan Respect; 
wat is respect? Hoe gaan we respectvol met elkaar om? Wat is respectvol taalgebruik? Hoe zorgen we dat we sportief 
met elkaar omgaan? Ook de leerlingenraad heeft hierin meegedacht. In week 4 zullen de lessen van start gaan. De PBS-
oudercontactmiddag op vrijdag 15 februari valt in de laatste week en zal daarom in het teken staan van 
Respect. Hopelijk zien wij u dan ook! 
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Schoolverlaters 

We zijn halverwege het schooljaar 2018-2019 en aan het einde van dit schooljaar 

gaan wij weer afscheid nemen van de schoolverlaters. Voordat de kinderen naar een 
passende middelbare school gaan, moeten er eerst nog een aantal dingen gebeuren.  

In november 2018 hebben de schoolverlaters de schoolverlaterstoets gemaakt. Dit jaar hebben we bij alle kinderen de 
ADIT afgenomen. De ADIT is een adaptieve toets, dit betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van het kind. 
Het wordt makkelijker wanneer er fouten gemaakt worden en het wordt moeilijk wanneer een leerling de vragen goed 
beantwoordt. De kinderen hebben ontzettend hard en geconcentreerd gewerkt aan de taken. Heel erg knap! 

Naast de ADIT hebben de leerlingen ook de CITO toetsen gemaakt. Alle gegevens, samen met de werkhouding, 
huiswerkattitude, zelfstandigheid en motivatie, leiden tot een advies. In januari worden deze definitieve schooladviezen 
met ouders en leerlingen gedeeld. In januari vinden ook de open dagen van de middelbare scholen plaats. De 
leerkrachten van de schoolverlaters maken van de leerlingen een verslag en dat gaat ook naar de middelbare scholen 
voor de overdracht. Natuurlijk is het daarna nog niet klaar voor de leerling, want er zijn altijd nog doelen waaraan 

gewerkt moet worden om naar de passende middelbare school te gaan. 

De kinderen moeten vóór 8 maart 12:00 uur  ingeschreven zijn bij een middelbare school. Vanaf dat moment weten 

de kinderen naar welke school ze gaan na de zomervakantie. Dan komt het schoolkamp in zicht en gaat er gewerkt 
worden aan de schoolverlatersavond, waar wij het schooljaar mee afsluiten. 

Hopelijk wordt het een leuke tijd voor de kinderen en genieten ze van hun laatste maanden op de basisschool. 

Marlot Roosendaal  

orthopedagoog 
 

 
Trefwoord: 
 

Leren is niet makkelijk. Soms moet je leren, soms durf je ook dingen te leren. Maar ook zijn er momenten dat je dingen 
wilt leren. Het is fijn dat kinderen mogen en kunnen leren. 
Van wie leren we? We leren van elkaar, maar ook leert “jong” van “oud”, maar natuurlijk ook andersom. 

Leren is een kwestie van vallen en opstaan. Door het te proberen, kun je leren. 
Helaas zijn er ook kinderen die niet mogen en kunnen leren, bijv. in landen waar je niet naar school kunt. 
We lezen over Jezus die naar de tempel gaat, om te leren over God. 
 
Ik wil leren… 
Ik wil leren, heel veel leren. 
Letters schrijven op een blad. 

Want dan kan ik brieven schrijven 
aan mijn oma in de stad. 
 
Ik wil leren, heel veel leren. 
Hinken op de hinkelbaan. 
Want dan hoef ik op het schoolplein 
niet meer langs de kant te staan. 

 

Ik wil leren, heel veel leren. 
Hoe ik mijn konijn optil. 
Want dan kan ik Flappie pakken 
als hij weer zijn hok uit wil. 
 

Ik wil leren, heel veel leren. 
En dat ben ik ook van plan. 
Oefenen en uitproberen. 
Tot ik alles, alles kan. 
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Blink 
 
Voor BLINK, onze methode voor geïntegreerd zaakvakonderwijs, werken wij in de periode van 25 februari tot en met 18 
april aan het thema: Wonderlijke uitvindingen. 
 
Voor dit thema wordt een ‘uitvinderslab’ gemaakt voor middenbouw 2 tot en met bovenbouw 3.  

Om dit uitvinderslab te maken, zij wij op zoek naar oude apparaten die kinderen uit elkaar kunnen halen en kunnen 
onderzoeken. Denk hierbij aan allerlei huis, tuin en keukenuitvindingen, zoals: fluitketel, kruimeldief, stofzuiger, oude 
computer etc. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is ooit uitgevonden. 
Heeft u wellicht thuis een oud apparaat dat niet meer gebruikt wordt, dan willen wij dat heel graag voor in het 
uitvinderslab. U kunt uw oude apparaten vanaf nu tot de start van het thema (25/2) inleveren bij de één van de 
groepsleerkrachten van de midden- of bovenbouw. 
Mocht u wellicht ook nog gereedschap hebben waar u niks mee doet (schroevendraaier, hamer of ander gereedschap 

om de apparaten mee uit elkaar te halen) dan is dat ook van harte welkom! Wij zullen daar heel erg blij mee zijn. 
  
Alvast bedankt 
 

Groet, Michelle 
 

 

 
 
Project Buurtsportcoach - sportclinics 

Zoals u inmiddels weet hebben de buurtsportcoaches vanuit de gemeente Huizen een actieve rol in de samenwerking 
met onze school. Eén van de onderdelen van dit project is dat er 1 x per maand een clinic wordt gegeven van een 
sportvereniging uit Huizen. 
 

Op vrijdag 11 januari zullen wij bezoek krijgen van yogadocente Marga Sannema. Hieronder voor u wat informatie over 
Yoga op school. 
 
Yoga op school, KDV of BSO 
Wat is mijn kracht, wat vind ik fijn en wat niet, hoe respecteer ik mijzelf en de ander, waar liggen mijn grenzen, wat 
kan ik allemaal met mijn lichaam, wat wil ik? Kortom: een kind ontdekt zichzelf op een speelse manier. 
 

Op 11 januari gaat uw kind een workshop yoga op school volgen. 
Kinderyoga in het basisonderwijs, kinderdagverblijf of buitenschoolse 
opvang is inmiddels geen nieuw begrip meer. Het kan heel nuttig en 
verrijkend zijn binnen het huidige lesprogramma. Yoga kent geen 
competitie en leert kinderen respect voor het eigen kunnen, voor 
zichzelf en anderen te hebben. Kinderyoga brengt innerlijke rust, 

zelfvertrouwen en vergroot het zelfbewustzijn. Kinderen kunnen 
zich tijdens een les vrij voelen zonder angst voor oordeel of kritiek. Er 
hoeft niet gepresteerd te worden.  
In de les werken de kinderen individueel of met elkaar. Hierdoor leren 
ze te vertrouwen op de ander, zelf betrouwbaar te zijn en ervaren ze het plezier van samenspel. Ze kunnen op hun 
eigen tempo en intensiteit de les volgen. 
 

Wilt u graag meer informatie over kinderyoga dan kunt u samen met uw kind eens een kijkje nemen op onze 
site www.balayoga.nl of  contact opnemen met Crescentia Heuvingh of Marga Sannema  
 
 
Op vrijdag 18 januari krijgt iedere groep een workshop Rope Skipping (touwtje springen). 
 

http://www.balayoga.nl/
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Namens de activiteitencommissie 
 
Allereerst de beste wensen voor 2019. We wensen iedereen een mooi en gezellig jaar toe met veel geluk en vooral 
gezondheid. 

We kijken terug op een mooi jaar met leuke activiteiten en willen graag de ouders bedanken voor de hulp bij de diverse 
decemberactiviteiten. Voor dit jaar staan er weer een aantal leuke activiteiten op de planning, zoals het schoolvoetbal, 
Pasen en de avond4daagse. Wij hopen dat we ook hiervoor weer op uw hulp kunnen rekenen. 

Inmiddels heeft ruim 36% van de ouders de ouderbijdrage betaald. Hartelijk dank hiervoor!  

Mocht u de ouderbijdrage nog niet hebben overgemaakt, dan kunt u dit alsnog doen door € 35,- over te maken naar: 
NL08 INGB 0005 5714 59 t.n.v. Ouderbijdrage SBO de Wijngaard onder vermelding van de naam en groep 
van uw kind.  

Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.  

Met vriendelijke groet, 
De Activiteiten Commissie 

 
Kerstviering 2018 
 
Wat hebben we genoten van het Kerstspel, jullie aanwezigheid en de gezelligheid in de herberg! 

 
Wij willen de Kerst – en activiteitencommissie en alle leerlingen en ouders/verzorgers ontzettend bedanken voor hun 
bijdrage aan een geslaagde Kerstviering bij ons op school. Wij hebben genoten van stralende kinderen, heerlijke hapjes, 
enthousiast ouders en vooral het samenzijn met elkaar! 

 
 

 
 
  

 

Nationale Voorleesdagen 2019 

 
 
De Nationale Voorleesdagen starten weer op woensdag 23 januari 
a.s.. Het belang van voorlezen kunnen we niet vaak genoeg 
benadrukken. Het is belangrijk voor de taalontwikkeling van 

kinderen. Ze leren meer woorden, leren luisteren en stimuleren 
hun fantasie. Buiten dit is het natuurlijk ook heel gezellig om 
samen een boek te lezen met uw kind. 
 
 

Wij ontvangen op donderdag 31 januari de bibliotheek op school. In OB 1/2 en 3 zullen de leerlingen een 
voorleesparcours volgen waar zij mogen luisteren naar het voorlezen van het prentenboek van het jaar en allerlei 

opdrachten als een speurtocht en knutselen. 
Verder zal er tijdens de Nationale Voorleesdagen in alle groepen extra worden voorgelezen. 
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PBS in de maanden januari en februari 

 
 

 
 Ik ben aardig voor mezelf en anderen. 

 

 Ik gebruik goede woorden. 

 

 Ik doe beleefd. 

 

 Ik doe wat een  

              volwassene mij zegt. 

 

 Ik ga netjes om met         

              de spullen van anderen. 

 

 

 

 

 
Vanaf maandag 21 januari t/m 15 februari organiseren wij lessen, die in het teken staan van Respect.  
Wij hebben dit thema gekozen, omdat het een onderwerp van gesprek is binnen ons team.  
 

Uit de PBS-data komt respectvol gedrag en positief taalgebruik als aandachtspunt naar voren.  
Wij zien en horen dagelijks dit soort gedrag bij onze leerlingen, daarom vraagt dit een schoolbrede aanpak. 
Een respectvolle school, dat willen we allemaal!  
Respect is aardig en beleefd zijn. Respect is accepteren dat iemand anders is. Respect is elkaar de ruimte geven om te 
zijn wie je bent, zonder elkaar te beoordelen op uiterlijkheden en verschillen. Iedereen is uniek en dus verschillend. Ook 
jij bent anders dan alle anderen. Maar tegelijkertijd is iedereen ook gelijkwaardig. Respect betekent ook: we letten op 
ons taalgebruik. 

 
Het doel is om onze leerlingen bewust te maken van positief taalgebruik en om ze te leren om respectvol naar anderen 
te zijn. Dit gaan wij doen met behulp van een lessenserie van ‘KlassenTaal’.  
 

Vanuit ‘Klassentaal’ hebben wij ook een gastspreker uitgenodigd.  
Kees Hazeleger komt op dinsdag 29 en woensdag 30 januari een gastles verzorgen in alle 

groepen. Tijdens de gastles zullen de kinderen ervaren dat taal iets met je doet. Mooie woorden 
maken je blij, maar lelijke worden doen je pijn. Ze krijgen uitleg dat lelijke taal kwetst, omdat er 
woorden worden geuit, die anderen raken op een gevoelige plek. Denk aan ziektes, handicaps, 
afkomst of geloof. De kinderen leren dat taal iets doet bij jezelf en anderen. Het thema respect 
komt aan de orde, maar ook de risico’s van vloeken en andere grove taal.  
 

“Hoe meer respect, hoe prettiger de sfeer.” 
 
In de groepen MB3 t/m BB3 zal ook de aandacht zijn voor sportiviteit en respect. Tijdens de gymlessen zal juf Monique 
een koppeling maken tussen respect en samen sporten.  
 

Wij willen de maand van ‘Respect’ samen met u afsluiten op vrijdag 15 februari tijdens de PBS-contactmiddag.  
De leerkracht van uw kind zal u hiervan op de hoogte brengen via Parro.  
 
Bettina Schram-Durieux 

PBS-Coördinator 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overal 

en  

altijd 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQwqqusuPfAhWMZFAKHf9tBf0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.klassetaal.nl/wie-zijn-wij/contact&psig=AOvVaw0MjX9LNiv65ShNfxO7hcxn&ust=1547215541195494
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BELANGRIJKE DATA  IN JANUARI 2019 

 

Dag / Datum Wat 

 
Maandag 7 januari 

 
1e schooldag na de kerstvakantie 
 

 
Vrijdag 11 januari 

 
Sportclinic: yoga 
 

 
Vrijdag 18 januari 

 
Einde toetsperiode 
Sportclinic: Rope Skipping (touwtje springen) 

 

 
Week van 21 januari 
 

 
Adviesgesprekken schoolverlaters 

 
Woensdag 23 januari 
 

 
Start Nationale Voorleesdagen 

 

Dinsdag 29 en  
woensdag 30 januari 

 

 

Gastspreker “Klassetaal” over respectvol taalgebruik 

 

 


