MAANDBERICHT JANUARI 2020
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 2019 een jaar waarin nieuwe collega’s bij ons zijn komen werken, we het schooljaar dansend
zijn gestart, we gestart zijn met het werken op Chromebooks vanaf MB 3, er weer leesouders ingezet worden, we ook
het certificaat “welbevinden” van de Gezonde School hebben behaald en een leerteam voor het thema “voeding” is
gestart.
Hopelijk wordt 2020 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 is er weer een nieuwe leerling gestart op onze school. Wij heten Laurens van
harte welkom in OB 1/2 en wensen hem een hele fijne tijd toe op De Wijngaard.
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Schoolverlaters
We zijn halverwege het schooljaar 2019-2020 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 2019 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, gedrag 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.
Dit jaar is het in het Speciaal Basisonderwijs voor het eerst verplicht om ook een centrale eindtoets af te nemen met als
doel het schooladvies te ondersteunen. Daarom staat in april ook nog de toets Route 8 op het programma.
De kinderen kunnen vanaf 2 maart en móeten vóór 6 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
Concertgebouw
Wat gaan we doen:
We gaan met muziekles met onze muziekleerkracht Kim naar het
concertgebouw in Amsterdam!
Tijdens de muzieklessen bereidt Kim de kinderen voor op het
educatieve programma in het Concertgebouw. Ze oefenen de liedjes
en de bewegingen die ze tijdens concert kunnen meedoen en
meezingen.
Als u meer wilt weten over de inhoud van het concert zie onder de linkjes:
Kleuters : https://educatie.concertgebouw.nl/liedjes-kleutersinfonietta-2
Onderbouw: https://educatie.concertgebouw.nl/liedjes-sofie-en-de-mannetjes-van-de-tijd-1
Middenbouw: https://educatie.concertgebouw.nl/liedjes-duizend-en-een-nacht
Bovenbouw: https://educatie.concertgebouw.nl/liedjes-me-myself-and-mahler
Hoe gaan we:
De voorstelling zal ongeveer een uur duren, voor de jongere kinderen iets korter.
De kinderen worden met de bus vanaf school opgehaald en weer teruggebracht en zijn voor de school uit gaat terug op
school.
Omdat ze gezien de tijd in de bus lunchen, vragen wij u om een lunchpakket mee te geven dat makkelijk eet en waarbij
niet in de bus geknoeid zal worden.
Wanneer gaan we:
Middenbouw 2 en 3 gaat op donderdag 23 januari;
Onderbouw 1/2 (kleuters) op vrijdag 31 januari;
Bovenbouw 1, 2, en 3 op vrijdag 7 februari en
Onderbouw 3 en middenbouw 1 op maandag 9 maart
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Project Buurtsportcoach - sportclinics
Zoals u inmiddels weet hebben de buurtsportcoaches vanuit de
gemeente Huizen een actieve rol in de samenwerking met onze school.
Naast een aanbod van 4 x per week pleinsporten, is ook één van de
onderdelen van dit project dat er 1 x per week een clinic wordt gegeven
van een sportvereniging uit Huizen.
De Gemeente heeft besloten de subsidie gelden anders te verdelen,
waardoor er waarschijnlijk minder geld beschikbaar is voor dit project.
In januari horen we daar meer over. Voor nu betekent het echter dat wij
in januari wel 4 x per week pleinsporten behouden, maar er 1 sportclinic
gepland kan worden in die maand, namelijk op 17 januari.
Kerstviering 2019
Wat hebben we genoten van het Kerstdiner, de borrel voor de ouders en de
gezelligheid van de Kerstmarkt waar de stukjes van de leerlingen en ook die van
de leerkrachten als zoete broodjes over de toonbank gingen..
Dit zorgde voor een totale opbrengst van € 321,40 voor het goede doel
‘Stichting Droomdag’.
Wij willen alle leerlingen, ouders/verzorgers en de kerst – en activiteiten
commissie ontzettend bedanken voor hun bijdrage aan een geslaagde
Kerstviering bij ons op school. Wij hebben genoten van stralende kinderen,
heerlijke hapjes, enthousiaste ouders en vooral het samenzijn met elkaar!

Nationale Voorleesdagen 2020

De Nationale Voorleesdagen starten weer op woensdag 22 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.

Tijdens de Nationale Voorleesdagen wordt er in ieder geval in alle
groepen extra voorgelezen. Over andere activiteiten zal de
groepsleerkracht waar nodig via Parro informeren.
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Trefwoord - Gelukwensen
Op het moment dat u dit leest is het nieuwe jaar al weer dik begonnen.
Veel mensen hebben u gelukkig nieuwjaar gewenst en uiteraard heeft u de anderen hetzelfde gewenst.
Over geluk gaan we het de komende maand met onze methode Trefwoord hebben.
Veel mensen hebben het idee dat geluk te koop is. Als we maar genoeg kunnen kopen word ik vanzelf gelukkig. Is dat
wel zo? Maakt het ons alleen maar niet ongelukkiger?
In dit thema krijgen kinderen de ruimte te onderzoeken wat hen persoonlijk gelukkig maakt. Dat ligt soms verrassend
dichtbij. Het geluk bijvoorbeeld dat je ervaart als je lekker kunt doen wat je wilt. Of als je succes hebt, als jou iets lukt
en je beseft: Yes, ik ben iemand. En als je samen aan het sporten bent, ervaar je dat je elkaar gelukkig kunt maken!
GELUKT
Zie ik deze foto.
Dan voel ik mij rijk.
We speelden een wedstrijd.
De stand was gelijk.
We hadden de bal
En we doken erop.
Ik sprong in de lucht,
Gaf een stoot met mijn kop.
Toen hoorde ik gillen:
Hij zit, man. Te gek….!
En voor ik het wist,
Sprong mijn team in mijn nek.
Hoe ik reageerde?
Uitzinnig! Verrukt!
Ik dacht maar aan één ding:
Het is me gelukt!
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BELANGRIJKE DATA IN JANUARI 2020
Dag / Datum

Wat

Maandag 6 januari

1e schooldag na de kerstvakantie

Vrijdag 17 januari

Einde toetsperiode

Week van 20 januari

Adviesgesprekken schoolverlaters

Woensdag 22 januari

Start Nationale Voorleesdagen

Donderdag 23 januari

Middenbouw 2 en 3 naar het Concertgebouw

Vrijdag 31 januari

Onderbouw 1/2 naar concertgebouw
Rapporten gaan mee
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