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ALGEMENE INFORMATIE
Beste ouders / verzorgers,
Het nieuwe schooljaar is gestart. Een schooljaar met een nieuwe meester of juf, nieuwe klasgenootjes en voor
sommigen een hele nieuwe school. Maar ook een schooljaar waarin weer veel nieuwe ervaringen worden opgedaan,
nieuwe sommen worden geleerd, nieuwe boeken worden gelezen, nieuwe knutselwerken worden gemaakt, nieuwe
Engelse woorden worden geleerd en nog veel meer. Wat wij vooral hopen is dat het een schooljaar wordt waarin u
zich welkom voelt. Een schooljaar waarin uw kind ervaart dat het fijn is om naar school te gaan, dat zich bij ons op
de Wijngaard veilig voelt en kan groeien in zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Allemaal zaken die niet te meten zijn
met een CITO – toets, maar er enorm veel toe doen in het leven.

Voor iedereen een fantastisch nieuw schooljaar gewenst.
Renate van der Mooren, directeur SBO de Wijngaard
Nieuwe leerlingen
Dit schooljaar starten wij op de Wijngaard met 115 leerlingen, waarvan 19 nieuwe leerlingen.
Wij verwelkomen:
Joep, Jille en Mekseb in onderbouw 1 / 2
Thijs en Madelief in onderbouw 3
Sem, Maes, Daniël en Lorreane in middenbouw 1
Sofie, Brooklyn, Lucas, Julien en Loukman in middenbouw 2
Tymo en Heavenly in middenbouw 3
Mohamed en Viviënne in bovenbouw 1
Jens in bovenbouw 3
Wij zijn ontzettend blij met jullie komst en wensen jullie een enorm fijne en leerzame tijd toe op de Wijngaard

Opening Schooljaar!
Vlak voor de zomervakantie hebben wij het themacertificaat voeding van de Gezonde School
behaald. Hier besteden wij op een feestelijke manier aandacht aan op donderdag 3 september.
Op het schoolplein vormen wij De langste lunchtafel van Huizen en zullen wij met alle leerlingen
onder leiding van TV – kok Rudolph van Veen een gezonde lunch maken.
Helaas kunnen ouders niet aanwezig zijn deze dag, omdat wij geen vaste plaatsen en anderhalve meter afstand kunnen
organiseren tussen ouders. Om u toch een indruk van de dag te geven, zullen bovenbouwleerlingen een vlog maken die
aan u toegestuurd wordt.
Deze dag zullen er ook opnames gemaakt worden voor FoodFirstNetwork, waar Rudolph van Veen ambassadeur van is.

Als u niet wilt dat uw kind in beeld komt, laat dit dan weten aan de leerkracht.
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Schoolmaatschappelijk werk
Onze schoolmaatschappelijk werkster, Thecla Radersma, heeft inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Echter,
zal Thecla nog één schooljaar binnen onze Stichting werkzaam blijven en mogen wij nog profiteren van haar kennis en
kunde. Voor de Wijngaard betekent dit dat zij tot aan de herfstvakantie in ieder geval haar werk gekoppeld aan
leerlingen en gezinnen zal overdragen aan Petra Jansen. Petra stelt zich hieronder aan u voor.
Mogelijk zal Thecla dit schooljaar op de achtergrond nog betrokken blijven bij ons PBS – aanbod.
Hoe en wanneer wij afscheid gaan nemen van Thecla bespreken wij nog. De ouders waarmee Thecla een intensieve
samenwerking heeft, informeren wij hier natuurlijk tijdig over.
Even voorstellen……
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen!
Ik ben Petra Jansen en zal met ingang van dit schooljaar 2 dagen per
week als schoolmaatschappelijk werker bij de Wijngaard werkzaam zijn.
De eerste weken nog in samenwerking met Thecla die tot aan de
herfstvakantie het werk aan mij zal overdragen.
Voor ik het onderwijs ben in gestroomd, nu een jaar geleden, ben ik
meer dan 12 jaar werkzaam geweest binnen de kinder- en
jeugdpsychiatrie. Tijdens deze jaren heb ik verschillende functies gehad,
van ambulant begeleider tot zorgcoördinator en procesregisseur waarbij
ik ook soms ook met de Wijngaard samen heb mogen werken.
Mijn ervaring die ik in de afgelopen 12 jaar binnen de kinder- en
jeugdpsychiatrie heb opgedaan wil ik inzetten binnen het
schoolmaatschappelijk werk op de Wijngaard.
Daarnaast zal ik samen met de orthopedagoog Marlot op maandagochtend de Keep Cool training verzorgen. Dit is een
training voor een klein groepje leerlingen die vaardigheden leren in het voelen en omgaan met bijvoorbeeld boosheid.
Wat mij kenmerkt is dat ik werk vanuit mijn hart. Ik vind het bijzonder om uit iedereen met wie ik samenwerk het beste
te halen. Dat jij mag voelen en ervaren dat jij, met alles wat jou tot jou maakt, uniek bent. Dat er verborgen talenten
aanwezig zijn in jou die niemand anders heeft.
Soms lukt het om dat vanuit jezelf te ontdekken, soms heb je daar wat extra hulp bij nodig. En dat is allemaal oké!
Ik hoop dat ik mag bijdragen om daar waar nodig de passende steun in te zetten.
Mijn vaste werkdagen zijn dinsdag en donderdag.
Ik ben te bereiken via mail: p.jansen@sbodewijngaard.nl of telefonisch via de telefoon van de school (5261149).
Ik kijk ernaar uit om jullie te mogen ontmoeten!

Babynieuws

Mag ik jullie voorstellen aan onze zoon Djando Rico.
Hij is op 30 juni geboren. Uiteindelijk 4 weken te vroeg, maar hij doet
het heel erg goed! Zijn grote zus Vajèn is heel trots en ze houdt hem
goed in de gaten als er anderen bij hem in de buurt zijn. Met mij gaat
het ook goed. Ik heb mijn normale energie weer terug en het genieten
is begonnen. Tot gauw!
Sharón

Schoolgids
De nieuwe schoolgids kunt u vinden op onze website www.sbodewijngaard.nl. In deze
schoolgids kunt u lezen hoe wij werken op school, wanneer het vakantie is in het nieuwe
schooljaar, wat de schooltijden zijn, over verschillende regelingen en nog veel meer
nuttige informatie. Ik raad u dan ook van harte aan de schoolgids aandachtig te lezen.
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Van de Activiteiten Commissie (AC)
Na een vakantie waarin we veel verschillende weersomstandigheden hebben gehad, met als toetje een hittegolf gaat de
school weer van start. Ook dit jaar zal de AC zich weer inzetten om samen met de school de activiteiten gedurende het
schooljaar feestelijk te laten verlopen. Hoe dit er precies uit gaat zien in verband met de coronaregels is nog niet
duidelijk. Via het maandbericht en Parro wordt u op de hoogte gehouden en zullen wij een oproep plaatsen voor
hulpouders.
Wat ongewijzigd is, is het belang van de ouderbijdrage om de activiteiten uit te kunnen voeren. Hierover ontvangt u
binnenkort meer informatie.
Wij staan in ieder geval weer klaar om er een mooi en onvergetelijk jaar van te
maken!
Met vriendelijke groet,
De Activiteiten Commissie,
Sonja (moeder van Lizzy BB2), Tanja (moeder van Simon BB3), Laura (moeder
van Damian BB1), Brenda (moeder van Maik BB1), Eva (moeder van Etienne
MB2), Yvonne (moeder van Dylan BB 1)

Trefwoord; Van wal steken!
Zoals op alle scholen is maatschappelijke vorming een verplicht onderdeel van ons
onderwijsaanbod. Een onderwerp van maatschappelijke vorming is om leerlingen kennis te laten
maken met de wereldreligies.
Wij doen dit aan de hand van de methode “Trefwoord”. Deze methode heeft als uitgangspunt de
christelijke godsdienst, maar koppelt ook alle andere godsdiensten aan het thema.
Meestal heeft de methode iedere maand een thema, welke in 4 weken wordt uitgewerkt. Wat het
thema van september is, is op dit moment nog niet bekend.
We maken in ieder geval een start met de methode en dat doen we d.m.v. de startweek.
In deze week komen onderwerpen aan de orde als: “Van wal steken”, “Een goed begin is het halve
werk”, “Alle begin is moeilijk”, “Met de deur in huis vallen” en “De kop is er af”.
Deze onderwerpen worden dan gelinkt aan verhalen uit o.a. de Bijbel.
U merkt, de thema’s proberen ze actueel te houden. Wij op school, u als ouders en natuurlijk de leerlingen zijn klaar om
van wal te steken!
Lopend, met de fiets of met de auto?
Vandaag is de school weer gestart en daarmee ontstaat er bij het brengen en halen weer een
hoop drukte rondom de school. Soms ontstaan er helaas onveilige situaties. Daarom verzoeken
wij u onderstaande afspraken écht na te leven.
Fietsers lopen met de fiets aan de hand het plein op door hun ‘eigen hek’ en
parkeren in de daarvoor bestemde fietsenrekken.
Auto’s graag parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken aan de voor- of zijkant van de school of
verderop in de straat. Ook als u uw kind alleen afzet. Nogmaals wil ik u dringend verzoeken om niet op straat of op
de stoep te stoppen of te parkeren.
Leerlingen lopen door hun eigen hek het plein op en lopen direct door naar hun klas. Ouders blijven ‘s ochtends buiten
de hekken van de school.
Als u uw kind aan het einde van de schooldag weer komt halen, vragen wij u om ook dan te parkeren in de daarvoor
bestemde parkeervakken (en dus niet langs de weg of op de stoep). Ook als u in uw auto blijft zitten.
Mocht u uitstappen of met de fiets komen, dan vragen wij u om tot 14:10 uur buiten het hek en daarna eventueel op
het plein te wachten tot uw kind naar buiten komt. Bij het wegrijden of wegfietsen vragen wij u om dit op een rustige en
veilige manier te doen.
Op deze manier zorgen wij allemaal voor zoveel mogelijk veiligheid rondom de school.
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Even voorstellen...de Taalgroep
Elke dinsdag, woensdag en donderdag is er een extra groep kinderen op de Wijngaard:
de kinderen van de Taalgroep!
Deze kinderen zitten op verschillende basisscholen in de regio Gooi & Vechtstreek 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.
De leerlingen van de Taalgroep spelen op de dagen dat ze aanwezig zijn tijdens de
pauze buiten met de leerlingen van MB 2 en MB 3.
Mochten jullie nieuwsgierig zijn, of meer willen weten, de deur staat altijd open om
eens een kijkje te komen nemen en/of een vraag te kunnen stellen.
Met vriendelijke groet,
leerkrachten van de Taalgroep,
Sabrina Meijn en Alette Visser- van Wessel

Zwemlessen
Vanaf vrijdag 28 augustus start schoolzwemmen in sportcentrum De Meent voor
leerlingen uit onderbouw 3 en middenbouw 1 die nog geen diploma of alleen hun A –
diploma hebben.
De zwemles is iedere vrijdagmiddag van 13:00 – 13:30 uur. Uitgebreide informatie over
de zwemlessen vindt u in de schoolgids.
Voor leerlingen uit de MB en/of BB – groepen die nog geen zwemdiploma hebben, is er
de mogelijkheid mee te gaan met schoolzwemmen en te oefenen voor hun diploma. Wilt u, wanneer uw kind hiervoor in
aanmerking komt, contact opnemen met school om dit te regelen?
Sporten met de Buurtsportcoaches / Sportclinics
Wij mogen ook dit jaar weer gebruik maken van de Buurtsportcoaches bij ons
op school.
Dit betekent dat er op maandag, dinsdag en donderdag tijdens de eerste pauze
met onze leerlingen gesport wordt door buurtsportcoach Justin. Dit sluit mooi
aan bij het door ons behaalde vignet ‘Gezonde School – bewegen en sport’.
Naast de buurtsportcoaches houden er altijd ook nog medewerkers van de
school toezicht op het plein, herkenbaar aan hun gele pleinhesjes.
Op vrijdag zal er 1 x per maand een sportclinic gegeven worden, zoals bijvoorbeeld judo, dansen of kickboksen. Maar
het kan ook rope-skipping (touwtje springen) of Bootcamp zijn, dat door de buurtsportcoaches gegeven wordt.
Vrijdag 28 augustus is de eerste clinic: Worstelen!
Deze clinic wordt gegeven door Mohammad. De meeste leerlingen kennen hem al
(waarschijnlijk ook als Mo). Hij heeft al eerder clinics gegeven en was ook regelmatig
aanwezig tijdens de pauzes als buurtsport-coach.
Deze dag maakt iedere groep kennis met het worstelen. Het is een individuele sport; jongen
tegen jongen en meisje tegen meisje. Mo biedt voor iedere groep het niveau aan wat bij die
leerlingen past.
Worstelen is een vecht- en krachtsport waarbij niet geslagen of geschopt mag worden; men tracht de tegenstander door
gereglementeerde grepen zover te brengen dat hij met beide schouders tegelijk de grond raakt. Techniek en slimme
tactiek zijn veel belangrijker dan kracht en vechtlust. Na een goede warming-up laat Mohammed jullie kennismaken met
de basistechnieken. Uitspraak Mo: Lukt het jou om bij je tegenstanders de sokken uit te trekken?
Hij kijkt er naar uit om met jullie te gaan werken….!!
Juf Monique, Vakdocent bewegingsonderwijs
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BELANGRIJKE DATA IN AUGUSTUS EN SEPTEMBER 2020

Dag / Datum

Wat

Maandag 17 augustus

Eerste schooldag

Vrijdag 28 augustus

Sportclinic: worstelen

Donderdag 3 september

Opening schooljaar
De langste lunchtafel van Huizen

Week van 14 september

Week van de pré-adviesgesprekken voor de schoolverlaters

Week van 21 september

Week tegen pesten

Vrijdag 25 september

Sportclinic: Bootcamp

Woensdag 30 september

Start Kinderboekenweek “En toen!”
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