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Beste ouders / verzorgers,
Op De Wijngaard werken wij met de methode De Vreedzame School. Deze methode geeft les
in sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als
een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en
waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen
voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de
verschillen tussen mensen. De wereld in het klein dus met onderwerpen waar u ook thuis
met uw kind over kunt praten.
In de eerste weken van het schooljaar is er dagelijks een les Vreedzame School gegeven in
de klas. Op deze manier is uitgebreid besproken hoe wij met elkaar om willen gaan op onze school.
In de afgelopen weken zijn er ook weer mediatoren opgeleid. Mediatoren zijn leerlingen uit de bovenbouw die
ondersteunen bij het oplossen van kleine conflicten. Zo leren kinderen bij ons op school in het klein dus al wat
belangrijk is voor later.
Renate van der Mooren
Directeur SBO De Wijngaard
Jaarplan 2020 - 2021
Ieder schooljaar stellen wij met het team een Jaarplan op. In het Jaarplan worden de
doelen/ontwikkelpunten die expliciete aandacht krijgen opgenomen. Ik informeer u graag over
een aantal belangrijke ontwikkelpunten/activiteiten voor komend schooljaar. Mocht u ons
volledige Jaarplan willen zien, dan bent u van harte uitgenodigd deze bij mij te komen bekijken.
Belangrijke ontwikkelpunten/activiteiten voor komend schooljaar zijn onder andere:
Het werken met Chromebooks vanaf middenbouw 2 is inmiddels goed ingevoerd. Om nog

beter gebruik te maken van de Chromebooks volgen wij een training van Cloudwise, waar wij leren hoe leerlingen
goed samen kunnen werken en hoe wij de leerontwikkeling nog beter kunnen volgen.
-

-

-

Wij besteden veel aandacht aan “doelgericht werken”, omdat blijkt dat leerlingen beter leren als ze weten wat
het doel is van de les, volledige aandacht hebben, veel beurten krijgen enzovoorts. Eén van de leerkrachten
heeft de cursus van “Teach like a champion” gevolgd en traint de collega’s verder in effectieve
onderwijstechnieken.
Wij willen ons pedagogisch handelen nog verder versterken in relatie tot kinderen die een trauma in hun leven
hebben meegemaakt (denk aan een scheiding, een verlies van een dierbare, mishandeling) en dit verbinden aan
onze PBS aanpak. Dit schooljaar hebben wij daarom meerdere scholingsmomenten over PBS en Traumasensitief
onderwijs.
Wij blijven aandacht besteden aan de gezondheid van leerlingen op het gebied van sport en bewegen, voeding
en welbevinden
Dit schooljaar betrekken wij onze leerlingen bij het bespreken van de incidenten in de school / van hun eigen
groep. Op deze manier maken wij hen medeverantwoordelijk in hoe wij met elkaar omgaan op school.
Wij doen mee aan De week tegen Kindermishandeling en wij doen mee aan de pilot Handle with care. Deze
pilot is erop gericht dat leerkrachten en/of andere medewerkers van de school een leerling extra steun kunnen
bieden die een geweldssituatie heeft meegemaakt.

EU-Schoolfruit- en groenteprogramma
Voor dit schooljaar 2020-2021 zijn wij weer ingeloot om mee te doen aan het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten
van voldoende groenten en fruit. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!
De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende 20 weken een portie groente of
fruit uitgereikt tijdens de pauze om gezamenlijk in de klas op te eten.
Wij starten hiermee in de week van 9 november. Welke 3 dagen de kinderen een stuk fruit of
groente krijgen, krijgt u nog te horen.
Het EU Schoolfruit- en groenteprogramma zien wij als een waardevolle toevoeging aan onze inzet op gebied van
gezonde voeding als gezonde school. Het gezamenlijk in de klas eten van groente en fruit is een effectieve, en voor de
kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat óók vindt.
Meer informatie over het programma vindt u op http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm
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Te laat komen
Op school houden wij nauwkeurig bij of alle kinderen op tijd met hun schooldag starten.
Wij doen dat, omdat wij weten dat het te laat komen belangrijke nadelen heeft:
 In de eerste plaats voor het kind dat te laat komt zelf: die komt de klas binnen met haast
en stress in zijn hoofd. Alle kinderen kijken naar je als je binnenkomt: dat is niet fijn. Je
moet nog even landen en ontdekken waar de klas mee bezig is. Zo gaat al snel bij de
start van de dag een kwartier tot een half uur kostbare onderwijstijd verloren.



In de tweede plaats voor de klas: alle kinderen zitten op hun plek, de leerkracht heet
iedereen welkom en vraagt de aandacht, start met de les ….. er komt nog een kind binnen ….. weg is de
concentratie: alle kinderen kijken niet meer naar de leerkracht, maar naar de laatkomer en de leerkracht moet
opnieuw starten.

Natuurlijk kan het bij iedereen wel eens gebeuren dat het niet lukt om op tijd op school te komen. Maar als wij in de
absentenregistratie signaleren dat een kind meer dan gemiddeld te laat komt (vaker dan één keer per twee weken),
gaan wij in gesprek met ouders en het kind om hulp aan te bieden, zodat het voortaan wél lukt om op tijd te komen en
klaar te zijn voor de schooldag.
Thecla Radersma en Petrta Jansen
Schoolmaatschappelijk Werkenden
OPP-gesprekken
In de week van 26 oktober is het tijd voor de OPP-gesprekken (26 oktober t/m 6 november). OPP staat voor
Ontwikkelingsperspectief.
In het OPP staan de onderwijsbehoeften van uw kind: welke stimulerende en belemmerende factoren zijn er, wat heeft
uw kind van de leerkracht nodig en welke doelen zijn er gesteld voor het komende jaar en wat zal dus het aanbod zijn.
Vooral dit handelingsdeel zal besproken worden, ook aan de hand van de trap.
In de trap staan alle toetsgegevens die behaald zijn en ziet u op welk niveau uw kind scoort. Eventuele afspraken die
tijdens het gesprek gemaakt worden (bijvoorbeeld: mijn zoon/dochter gaat 1 keer per week een les begrijpend lezen
thuis maken) worden op de trap genoteerd.
Uiteindelijk tekent u het handelingsdeel om aan te geven dat dit met u besproken is en dat u het eens bent met de
doelen en het aanbod van het komende schooljaar.
Naast het bespreken van het OPP, is er natuurlijk ook ruimte om uw vragen te stellen aan de leerkracht.
Ook zal de leerkracht u vertellen hoe de eerste weken op school zijn gegaan. Bij sommige gesprekken zal ook de intern
begeleider of orthopedagoog aanschuiven.
Via Parro krijgt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor een dag en tijd waarop het u schikt om langs te komen op
school. Voorafgaand aan dit gesprek ontvangt u via de mail het OPP en de trap om thuis vast door te lezen.
We ontvangen u op school onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in de maatregelen opgesteld door het RIVM.
Mocht het nodig zijn, dan zullen wij gesprekken weer online met u voeren.
Van de Activiteiten Commissie (AC)
Even voorstellen…. ik ben Laura van der Maas en ik ben de nieuwe voorzitter van de activiteiten
commissie (AC in het kort). Ik ben de moeder van Damian. Hij zit in BB1.
Sinds vorig jaar zit ik bij de AC. Dit jaar hoop ik dat de leuke activiteiten door kunnen gaan. Wij
als AC proberen zoveel mogelijk mee te denken hoe we de dingen, indien nodig, toch een beetje
anders, maar leuk kunnen regelen voor de kinderen.
Er zijn een aantal dingen waar we nu druk mee bezig zijn.
De ouderbijdrage; let op de brief komt er weer aan. In de brief staat alle informatie. We zijn
druk met het organiseren van het Sinterklaasfeest. We bespreken hoe we dit het beste kunnen
aanpakken binnen de mogelijkheden die er op dit moment zijn.
Voor de Kerstviering liggen al ideeën op tafel en daar gaan we verder over vergaderen in de komende weken.
Groet namens de activiteiten commissie,
Laura
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Gezonde school = Gezonde voeding
Op 3 september hadden we de officiële aftrap van De Gezonde School, Thema Voeding.
We hebben toen met elkaar een gezonde lunch klaar gemaakt, samen met TV-kok Rudolph
van Veen. Een dag om met veel plezier op terug te kijken.
Met het behalen van het certificaat moeten we er samen ook voor zorgen een Gezonde School
steeds meer waar te maken. We hebben daar aan het begin van het schooljaar informatie over
verstuurd. Dit keer speciaal weer de aandacht voor gezond eten tijdens de eerste en tweede
pauze. Goed en gezond eten en drinken is een zeer belangrijke basis om goed te kunnen functioneren op school, maar
ook thuis en op de sportvereniging.
Voor de eet- en drinkmomenten op school wordt het volgende beleid gehanteerd:
Er zijn




twee pauzes per dag.
Voor de eerste pauze eten de kinderen een boterham met gezond beleg, cracker, groente of fruit.
Voor de tweede pauze eten de leerlingen (de rest van hun) brood of crackers.
Denkt u bij drinken voor beide pauzes aan water, melk of dun aangelengde limonade.

Wat mag niet mee naar school….;
-

Koolzuurhoudende drankjes
Energiedrankjes
Koeken of repen waar veel suiker in zit
Croissantjes
Snoep / chocolade

PBS-lessen oktober 2020 Bibliotheek
Deze maand staat de bibliotheek centraal tijdens onze gedragslessen; goed gedrag kun je
leren.
Dit betekent dat we in alle groepen extra aandacht besteden aan de afspraken die passen bij
het kiezen en ruilen van boeken in onze schoolbibliotheek.

Samen gaan we voor:
Respect
Ik geef anderen de ruimte om een boek uit te zoeken.
Verantwoordelijkheid
Ik ga netjes om met de boeken.
Ik ben stil tijdens het kiezen van een boek
Wij boffen als school met de nieuwe boeken die wij hebben gekregen tijdens De Kinderboekenweek met als thema “En
toen”. Een mooie aanvulling voor onze bibliotheek. Ik wens alle kinderen extra veel leesplezier deze maand.
Bettina
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Trefwoord: Onderzoek
Mensen doen onderzoek om te weten waarom de wereld is zoals ze is. Dat
begint al op jonge leeftijd.
Wij denken vaak dat kleine kinderen hun speelgoed slopen, maar het is meestal
onderzoeken hoe het in elkaar zit! Onderzoeken zit dus in ons DNA. En dat is
maar goed ook. Het begint allemaal met een nieuwsgierige houding in positieve zin. We willen weten hoe het zit.
Een onderzoekende houding kan ook nuttig zijn. Een arts moet een goede diagnose kunnen maken na onderzoek. Een
monteur onderzoekt waar het aan zou kunnen liggen dat iets niet werkt.
En, zeer actueel, bij het ontwikkelen van een vaccin tegen Corona is erg veel onderzoek nodig of het voldoende werkt.
In de komende maand gaan we samen met de kinderen ontdekken hoe, waar en wanneer mensen op onderzoek gaan,
maar vooral het nut daarvan.
Uit de Bijbel nemen we de verhalen over Mozes erbij. Hij onderzoekt of het land Kanaän iets voor het volk zou zijn.
Een fijne maand gewenst!

Clinic Free-runnen op vrijdag 30 oktober
Deze clinic wordt gegeven door Justin Koenen. De meeste leerlingen kennen hem al. Hij is
regelmatig tijdens de pauze als buurtsport-coach aanwezig.
Deze dag maakt iedere groep kennis met free-runnen.
Free-running heeft niet echte spelregels, het is een sport waarbij het de bedoeling is om zo
sierlijk mogelijk over de obstakels heen te gaan en om van het ene obstakel naar het andere
obstakel te springen. Het is heel belangrijk om de basistechnieken te beheersen. Zoals de
parkour roll/safety roll, dat is belangrijk omdat die roll ervoor zorgt dat je minder hard landt.
Verder is het bij free-running belangrijk om niet bang te zijn en te geloven dat je het kan, dat
heet zelfvertrouwen.
Je moet natuurlijk wel blijven opletten dat je iets doet dat te gevaarlijk is. Dus niet gaan freerunnen op een plek waar je te hard kan vallen.
Justin gaat iedere groep meenemen in een free-run vorm die past bij de groep. Hij heeft er in ieder geval zin in om met
onze kinderen aan de slag te kunnen gaan!
Nog even een paar weekjes geduld:-)
Met sportieve groet,
Justin en Monique
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BELANGRIJKE DATA IN OKTOBER 2020
Dag / Datum

Wat

Woensdag 30 september
t/m zondag 11 oktober

Kinderboekenweek

Donderdag 1 oktober

Online informatiebijeenkomst voortgezet onderwijs voor ouders van
bovenbouw leerlingen

Maandag 5 oktober

Dag van de leraar

Vrijdag 9 oktober

Afsluiting Blink thema

12 t/m 16 oktober

Herfstvakantie

Week van 26 oktober

OPP – gesprekken
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