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Beste ouders / verzorgers,
Wat leven wij in onwerkelijke tijden. Na 8 weken thuisonderwijs mochten wij gelukkig vanaf maandag 11 mei al onze
leerlingen weer in de school ontvangen. Met hier en daar wat aanpassingen waar iedereen zich volledig voor inzet. Een
school is zoveel leuker en gezelliger als er leerlingen zijn!
Het blijkt dat sommige aanpassingen die wij vanwege de coronacrisis hebben gedaan, best goed werken. Doordat veel
meer leerlingen zelfstandig naar school komen, wij verschillende ingangen gebruiken en leerlingen direct doorlopen naar
hun klas is het veel rustiger in en om de school en kan er sneller met onderwijs gestart worden. Ook merken
leerkrachten die hun lokalen anders hebben ingedeeld vanwege de anderhalve meter afstand, dat dit meer rust en
ruimte geeft gedurende de dag. Als team zullen wij dan ook zeker in gesprek gaan met elkaar wat deze periode ons
brengt en wat wij willen behouden van de aanpassingen die wij nu doen. U als ouder zal hier ook over bevraagd worden.
Inmiddels zitten wij ook al in de laatste schoolweken van dit schooljaar en zijn wij druk met de voorbereidingen voor
volgend schooljaar. Er zijn veel kennismakingsgesprekken met ouders van leerlingen die volgend schooljaar starten. En
wij gaan weer aan de slag met het indelen van de nieuwe groepen, in de hoop de groepsindeling mee te kunnen geven
met het rapport op vrijdag 19 juni.
Het indelen van de leerlingen in de groepen is altijd een hele klus, waarbij wij rekening houden met onder andere de
leeftijd van leerlingen, de pedagogische ontwikkeling, het leerniveau, de verhouding jongens/meisjes en de grootte van
de groep. Het indelen van de leerlingen gebeurt altijd in samenspraak met het hele team, waarbij vooral de
leerkrachten goed kijken naar een zo optimaal mogelijke groepsindeling.
Renate van der Mooren
Directeur
Lesstofaanbod in coronatijd en erna
De afgelopen periode hebben de kinderen op afstand onderwijs gevolgd. In eerste instantie hebben we als school ervoor
gekozen om de belangrijkste stof te herhalen. Op deze manier konden de kinderen ook zo zelfstandig mogelijk
doorwerken, zonder hier veel instructie voor te moeten krijgen. Toen bleek dat de periode thuis langer zou gaan duren,
zijn we verder gegaan met nieuwe stof en hebben we (meer) instructiemomenten op afstand toegevoegd.
Vanaf 11 mei mogen de kinderen gelukkig weer naar school. Wat betekent de periode thuis voor de inhoud van ons
onderwijs tot einde schooljaar? In principe gebruiken we het lesrooster zoals we het de rest van het schooljaar ook
gebruikt hebben. Natuurlijk zijn de hoofdvakken heel belangrijk, maar extra aandacht voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling en de afwisseling met zaakvakken maakt een dag op school een stuk leuker. Wel kijken we per vak wat
echt belangrijk is en welke (delen van) lessen we over kunnen slaan. We analyseren het gemaakte werk en spelen in op
de onderdelen die nog wat aandacht behoeven. Wij zijn als SBO-leerkrachten gewend om in te spelen op de
verschillende niveaus tussen de leerlingen. We weten dan ook zeker dat ons dat ook
lukt in deze uitzonderlijk situatie.
Toetsen
Juni staat op de Wijngaard in het teken van Cito-toetsen. Middels deze toetsen bekijken
we hoe de leerlingen scoren ten opzichte van ‘de gemiddelde leerling’, maar vooral ten
opzichte van zichzelf in januari. Moeten we na deze gekke periode dan wel gaan
toetsen? Wij vinden van wel. Het is namelijk belangrijker wat je daarna met deze
gegevens gaat doen. Wij zullen deze gegevens dan ook niet gebruiken om op zoek te
gaan naar een achterstand, maar bekijken de nieuwe beginsituatie.
We willen weten welke invloed de periode thuisonderwijs heeft gehad, zodat we ons lesaanbod goed kunnen
afstemmen. De toetsperiode is van dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 12 juni.

ALGEMENE INFORMATIE
Schoolfotograaf
RD Schoolfotografie komt WOENSDAG 3 juni de schoolfoto’s maken.
De complete afhandeling van de schoolfotografie gaat via internet. Dit
betekent dat uw kind na ongeveer 2 weken van de leerkracht een
inlogkaar ontvangt. Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en
wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op BESTEL.RDFOTO.NL. U plaatst uw bestelling en rekent af via iDEAL,
factuur of creditcard. Als u wilt kunt u de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of expartners), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.U kunt al bestellen vanaf € 4,00.
Naast de standaard portretfoto maakt RD Schoolfotografie ook een pure foto van de leerling. De fotografen weten hoe
het werkt: iedere leerling is anders en heeft een eigen houding.
Door kleurrijke kleding (geen fluoriderende) te dragen komt de foto beter tot zijn recht.
Omdat de kleuters op dit moment vrij zijn op woensdag, is er een moment ingepland dat u met uw kind uit groep OB1/2
kan komen indien u graag een schoolfoto wilt. Dit gebeurt buiten het plein, van 08.45 tot 09.00 uur.
Waar gaan onze schoolverlaters dit jaar naartoe
Aan het eind van dit schooljaar gaan er 23 leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs. Ieder naar hun eigen richting passend
bij hun mogelijkheden.








11 leerlingen gaan naar VMBO—BBL, waarvan 8 leerlingen met LWOO
2 leerlingen gaan naar VMBO—KBL
1 leerling gaat naar het VMBO—TL
4 leerlingen gaan naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs –VMBO
1 leerling gaat naar het VMBO met LWOO—op locatie
4 leerlingen gaan naar het Praktijkonderwijs

Trefwoord
Wachten!
Toen de schrijvers en bedenkers van Trefwoord het thema van nu bedachten, hadden ze nooit kunnen denken, dat we
nu echt zitten te wachten. Ja , waarop wachten we dan……
Op meer vrijheid, dat de coronacrisis voorbij gaat, dat we weer naar buiten mogen, dat we weer op bezoek kunnen,
weer een terrasje mogen pakken, weer op vakantie mogen enz.
We ondervinden nu letterlijk, dat wachten heel vervelend kan zijn. Vooral als we niet weten wanneer iets komt of
voorbij is. Dat maakt ons onzeker. Ook de volgelingen van Jezus moeten ook zeker dit ervaren hebben, toen Jezus de
aarde verliet.
Zij moeten zeker de onzekerheid hebben gevoeld. Wanneer keert Jezus weer terug op de aarde? Kunnen wij het zelf
wel?
Dit wordt herdacht met Hemelvaartsdag.
Als steun in de rug ontvingen Jezus ‘ volgelingen de Heilige Geest. Dat
is wat we met Pinksteren herdenken.
De Heilige Geest wordt ervaren als de kracht om moeilijkheden te
overwinnen. En moeilijkheden kwamen de eerste volgelingen van
Jezus genoeg tegen.
Fijne feestdagen gewenst!
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Van de activiteitencommissie
Door het coronavirus loopt het schooljaar ook voor wat betreft de Activiteitencommissie anders dan we gewend zijn.
Schoolreisjes gaan niet door, het schoolkamp zal niet in de bekende vorm plaats kunnen vinden etc.
Omdat dit schooljaar de kosten voor het schoolreisje en het kamp opgenomen waren in het totale bedrag aan
ouderbijdrage, heeft een deel van de ouders wel hiervoor betaald.
Dit bedrag zullen wij meenemen naar het volgende schooljaar. De ouders die betaald hebben, krijgen een aangepaste
brief tegen die tijd. De organisatoren van het kamp zijn aan het kijken wat er als alternatief mogelijk is voor de
schoolverlaters. Hiervoor wordt door hen contact opgenomen met de ouders van de schoolverlaters.
Wij hoopten dat met de nieuwe opzet van de ouderbijdrage, het duidelijk specificeren van de verschillende bedragen en
het samenvoegen tot één bedrag, meer ouders zou motiveren de ouderbijdrage te betalen. Helaas blijkt dat in de
praktijk toch niet goed te werken en ligt het percentage van de ouders die de ouderbijdrage hebben betaald zelfs maar
op 45%. Hiervan kunnen wij onder normale omstandigheden geen schoolreisje, kamp en activiteiten organiseren zoals u
dat gewend bent van ons. Daarom zullen wij u voor de ouderbijdrage en de kosten voor het schoolreisje/kamp weer
aparte betaalverzoeken doen in het nieuwe schooljaar.
Als laatste, wij zijn voor het nieuwe schooljaar op zoek naar nieuwe, enthousiaste ouders
om onze commissie te versterken. We nemen afscheid van een aantal leden, dus zijn er
weer plekken vrij. Daarom doen wij een oproep aan u. Vindt u het leuk om te regelen en
mee te denken met school met activiteiten en hierbij te helpen? Dan zouden wij op zoek
kunnen zijn naar u.
Indien u interesse heeft, kunt u dit aangeven bij juf Mariëtte
(m.oosterom@sbodewijngaard.nl ). Zij zorgt er dan voor dat wij contact met u opnemen.
Sonja van der Splinter,
Voorzitter van de activiteitencommissie
Gezonde school
In het kader van “de gezonde school” hebben wij ook dit schooljaar meegedaan aan EUschoolfruit. We hebben 20 weken lang gratis groente en fruit gehad en hier in alle groepen
drie keer in de week van gegeten. We willen u allemaal vragen dit nu zelf voort te zetten
door uw kind(eren) groente of fruit mee te geven voor in de eerste pauze.
Achter de schermen is er al hard gewerkt aan de zogenaamde traktatiewaaier. Hiermee
willen we stimuleren dat er op school alleen nog gezonde traktaties worden uitgedeeld met
verjaardagen. Vóór de Coronaperiode zagen we al steeds vaker dat u zelf creatief was met
het bedenken van een gezonde traktatie. Dat wordt erg gewaardeerd. Tot het eind van het
schooljaar mag er helaas niet getrakteerd worden (i.v.m. Coronamaatregelen). We hopen het
komende schooljaar dat weer op te kunnen pakken. Wij zorgen er dan voor dat de
traktatiewaaier beschikbaar is voor u.
Wilt u vast ons beleidsplan lezen over “de Gezonde School”? Dat kan op onze website https://www.sbodewijngaard.nl/
Annie MG Schmidt week op de Wijngaard
In de maand juni willen wij aandacht besteden aan één van de meest bekende kinderboekenschrijvers van Nederland;
Annie MG Schmidt
In de school gaan wij met verschillende activiteiten aan de gang. Zo gaan er een aantal bovenbouw leerlingen
kinderboeken van Annie MG Schmidt voorlezen aan leerlingen uit de onderbouw. Naast dat wij aandacht besteden aan
de schrijfster zelf staan wij ook stil bij het thema poezen. Elke klas gaat aan de slag met verhalen en gedichten over
poezen die op een centrale plek bij de bibliotheek komen te hangen. Uiteraard worden er
mooie gedichten en verhalen voorgelezen in de klassen. De leerlingen mogen hun fantasie
gebruiken zoals Annie MG Schmidt dat ook zo mooi kon. Het gaan vast een paar mooie en
leerzame dagen worden. Voorlezen is niet alleen maar leuk om te doen.
Er zitten ook nog bijkomende voordelen aan voorlezen:
Voorlezen vergroot woordenschat en taalbegrip
Voorlezen werkt rustgevend
Voorlezen zorgt (vaak) dat leerlingen zelf gaan lezen
Voorlezen vergroot de liefde voor boeken
Groetjes,
Het leespromotieteam
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PBS mei en juni 2020
Na een periode thuis blijven kunnen wij vol enthousiasme weer samen naar school. Leerlingen en leerkrachten zijn weer
begonnen en zoeken samen naar het nieuwe “normaal”. De leerlingen vormden voor de Corona-uitbraak een hechte
groep met ieder een eigen groepsdynamiek, waarin bepaald is wat het gewenste gedrag is en wat de normen en
waarden zijn. Door de periode van onderbreking met de onzekerheden van dien, kunnen de verhoudingen in de groep
zijn veranderd. Als team hebben wij daarom bewust gekozen om opnieuw te investeren in groepsvorming. Er is extra
aandacht voor samenspel en werkopdrachten om ervoor te zorgen dat de leerlingen weer een groep vormen. Ook
bieden wij de leerlingen de ruimte om te vertellen wat zij meegemaakt hebben, hoe ze zich voelen en hoe zij de
afgelopen periode hebben ervaren. Op deze manier willen wij het welzijn van de leerlingen goed in de gaten houden.
Met elkaar hebben wij onze nieuwe PBS Corona-afspraken visueel gemaakt en er wordt samen actief geoefend. Zo
houden wij het veilig binnen de school. De kinderen houden zich al heel goed aan de nieuwe afspraken. Echt top!
Op school:
- Ik ga alleen het plein op.
- Wij houden 1.5 meter afstand van juffen en meesters.
- Ik houd 1.5 meter afstand.
- Ik hoest en nies in mijn elleboog.

In de klas:
- Ik gebruik het pompje bij de deur, voordat ik de klas
in ga.
- Ik was mijn handen goed met water en zeep.
- Het papieren doekje gooi ik weg.
- Ik houd mijn werkplek opgeruimd.
- De vensterbank blijven leeg, zodat schoonmaken
makkelijk is.
- Aan het einde van de dag maak ik zelf mijn tafel en
spullen school.

Gang en wc:
- Ik neem alle spullen die van mij zijn mee naar huis.
- Ik laat het toilet netjes achter.
- Ik was mijn handen goed met water en zeep.
- Het papieren doekje gooi ik netjes weg.
- Ik kijk goed rond voordat ik weg ga.
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BELANGRIJKE DATA IN JUNI / JULI 2020
Dag / Datum

Wat

Woensdag 3 juni

Schoolfotograaf

Woensdag 10 juni

STUDIEDAG: LEERLINGEN VRIJ

Maandag 15 en 22 juni

Lesjesmiddagen meervoudige intelligentie

Dinsdag 30 juni

Wenmiddag (nieuwe) leerlingen

Vrijdag 3 juli

LEERLINGENOVERDRACHT: LEERLINGEN VRIJ
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