MAANDBERICHT NOVEMBER 2020
ALGEMENE INFORMATIE
Beste ouders / verzorgers,
De klok is weer teruggezet naar onze normale tijd, de wintertijd. Dat betekent dat de tijd van kortere dagen,
onstuimiger weer en feestdagen weer is aangebroken. De herfst is duidelijk zichtbaar.
De maand november is ook de maand dat Sinterklaas weer aankomt in Nederland. Een feest waar al jaren veel discussie
over wordt gevoerd. Wij willen er vooral een mooi feest van maken en volgen dit jaar onze eigen verhaallijn.
Door de coronamaatregelen, zal de viering er dit jaar anders uitzien. Alle leerlingen gaan bij de start van de dag direct
naar hun eigen klas. Wij verzamelen dus niet op het plein, zoals andere jaren.
Later in de ochtend zullen alleen de leerlingen van OB 1/2, OB 3 en MB 1 naar buiten gaan om Sinterklaas te
verwelkomen. Dat is dit jaar dus zonder ouders.
Vervolgens gaat Sinterklaas op een mooie stoel in onze arena zitten, waar de leerlingen van OB 1/2, OB 3 en MB 1 per
groep apart op bezoek gaan bij Sinterklaas. Sinterklaas gaat dit jaar niet op bezoek bij de overige klassen.
Vanaf MB 2 vieren de groepen op hun eigen manier het Sinterklaasfeest, waar surprises uitpakken natuurlijk een
onderdeel van is. Op deze manier hopen wij er toch een feestelijke en veilige dag van te maken.
Wat deze novembermaand verder bij ons op school brengt leest u in deze nieuwsbrief. Ook deze maand hopen wij u
allen weer te spreken. Dit keer voor de OPP – gesprekken, waar de leerkracht samen met u als ouder en uw kind (onze
leerling) bespreekt wat de doelen voor komend schooljaar zijn en hoe daar gezamenlijk aan gewerkt kan worden. Dit
alles met als uiteindelijke doel kinderen zo goed mogelijk toegerust kansen voor de toekomst te geven.
Renate van der Mooren
Directeur SBO De Wijngaard

Leerlingenraad
Graag presenteren wij aan jullie de Leerlingenraad van 2020, bestaande uit:
Raylisa (MB2), Romy (MB3), Tibor (BB1), Elnathan (BB2) en Jayden (BB3).

In de Leerlingenraad zitten leerlingen die het leuk vinden om mee te denken over onderwerpen die op de Wijngaard
gebeuren of over thema’s die voor de leerlingen belangrijk zijn. We bedenken activiteiten voor alle leerlingen om een
positieve sfeer op school te hebben. Zes keer per jaar gaan we met elkaar vergaderen: wij durven onze mening te
geven en wij vertellen de leerlingen in de onderbouw wat er allemaal besproken is. We hebben er ontzettend veel zin in!
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Meervoudige Intelligentie (MI)
Ook dit jaar vinden weer de MI-middagen plaats. Tijdens deze middagen wordt er in
iedere groep een activiteit aangeboden, die gekoppeld kan worden aan een
meervoudige intelligentie.
De eerste ronde MI - middagen is op maandag 9 en maandag 16 november.

Mediawijsheid
Op school besteden wij sinds enkele jaren extra aandacht aan Mediawijsheid. Wij vinden het belangrijk dat kinderen
media-vaardig worden, maar ook de gevaren leren kennen. Iedere maand wordt er een les gegeven die te maken heeft
met Mediawijsheid. Thema’s als Social Media, cyberpesten, veilig internetten en nieuws of nepnieuws komen aan bod.
Van 6 tot en met 13 november vindt de Week van de Mediawijsheid plaats. Naast de gebruikelijke lessen, zullen wij op
school deze week extra tijd besteden aan Mediawijsheid.

Het thema luidt:
Wat is jouw digitale balans?
Je hebt het zelf in de hand”

Handle With Care
Op 2 november gaat er een regionaal initiatief van start genaamd ‘Handle With Care’.
U heeft hier allen een brief over ontvangen of de informatie op Parro gelezen.
Handle With Care is vooral gericht op de samenwerking tussen Veilig Thuis en de scholen.
Doel is dat leerkrachten leerlingen kunnen opvangen die de avond/nacht ervoor iets te maken
hebben gehad met politie en/of Veilig Thuis. Mocht u vragen over dit initiatief hebben, dan bent u
van harte welkom om contact op te nemen met Michelle Kamer (sociale veiligheidscoördinator) of
Renate van der Mooren (directeur).
Mochten er momenteel situaties spelen bij u als ouder/verzorger waar u zich zorgen over maakt dan kunt u altijd aan de
bel trekken zodat we gezamenlijk kunnen kijken naar een oplossing.
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Bedrijfshulpverlening op de Wijngaard
De groep bedrijfshulpverleners, BHV-ers, van de Wijngaard bestaat uit Saskia (lerarenondersteuner), Mariëtte
(administratief medewerker), Monique (vakleerkracht gymnastiek), Marjan (leerkracht OB 3) en Sven (leerkracht MB 2).
Ieder schooljaar laat het team zich weer bijscholen op zowel de theoretische, als de praktische kant van BHV.
Aankomende donderdag zal er een aangekondigde ontruimingsoefening plaatsvinden. Hierbij leren de leerlingen en de
leerkrachten hoe ze moeten handelen bij een alarm in de school. Later in dit schooljaar volgt er een onaangekondigde
oefening. Verder staan wij natuurlijk altijd paraat om onze collega’s en leerlingen te helpen bij allerhande ongevallen
klein en groot.
Groetjes,
Team BHV

De Gezonde School en het Nationaal Schoolontbijt
VRIJDAG 6 NOVEMBER hoeft uw kind niet thuis te ontbijten!
In de week van het Nationaal Schoolontbijt gaan elk jaar
zo’n half miljoen kinderen samen gezond en gezellig
ontbijten op basisscholen in het hele land. Zo ook op de
Wijngaard.
In de week van het Nationaal Schoolontbijt wordt in alle
klassen met speciaal lesmateriaal aandacht besteed aan het belang van
een goed dagelijks ontbijt. Zo ervaren ze hoe leuk en belangrijk het is om
de dag gezond te starten.

MET EEN GOED ONTBIJT BIJ DE LES!
Wie zijn schooldag begint met een goed ontbijt kan zich beter concentreren. Natuurlijk is ontbijten ook gezellig en leuk!
Helaas ontbijten niet alle leerlingen even goed. Daarom besteden we er op de Wijngaard komende week extra aandacht
aan. Een goed ontbijt is de beste start van de dag. Waarom? Daar zijn 5 eenvoudige vuistregels voor:
1 Ontbijten geeft je energie en houdt je scherp
Een auto rijdt niet zonder benzine en een telefoon werkt niet met een lege batterij. Ook je lichaam heeft na de nacht
echt een ontbijtje nodig om met energie aan de dag te beginnen. Om te kunnen leren, werken, spelen en sporten.
2 Ontbijten levert belangrijke voedingsstoffen
Ontbijten geeft je lijf niet alleen energie, maar ook belangrijke voedingsstoffen. Een goed ontbijt zorgt voor de nodige
vitamines, mineralen en voedingsvezels. Als je daar de dag niet mee begint, haal je die achterstand maar moeilijk in.
3 Ontbijten zorgt voor een goede stoelgang
Het ontbijt is de eerste maaltijd na een periode van niet eten. Een ontbijt zet je darmen aan het werk en stimuleert
daarmee je stoelgang
4 Ontbijten helpt je een gezond gewicht te houden
Wie in de ochtend niet ontbijt, krijgt al snel de verleiding om naar tussendoortjes zoals snoep en snacks te grijpen. Die
zijn vaak rijk zijn aan vet en energie, maar arm aan vitaminen, vezels en mineralen. Ontbijten is dus beter!
5 Ontbijten is lekker en gezellig
Dat ontbijten gezond is, is nu wel duidelijk. Maar we zouden het belangrijkste bijna vergeten:
ontbijten is gezellig genieten! Wat is een betere start van de dag dan samen aan tafel smullen
van vers brood en lekker beleg?
Als uw kind een speciaal dieet moet volgen, wilt u dat dan met zijn of haar leerkracht bespreken.
In overleg met de leerkracht kunt u dan bekijken hoe ook uw kind gezellig mee kan doen.
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Clinic: Kickboksen op vrijdag 27 november
Deze clinic wordt gegeven door Marieke van Veen.
De meeste leerlingen hebben haar weleens
meegemaakt tijdens ’n pauze. Zij was als
buurtsport-coach aanwezig.
Deze dag maakt iedere groep kennis met
kickboksen.
Ik weet dat ’n paar leerlingen op kickboksen
zitten. Zij mogen die dag hun outfit meenemen.
Hoe leuk is dat!
De sport kickboksen is leerzaam en uitdagend. Bij kickboksen gebruik je zowel je handen als je benen. Je kunt stoten en
je kunt met je benen trappen uitdelen. In de clinic kunnen de meest uiteenlopende technieken vanuit het kickboksen
aan bod komen, zoals trappen, stoten, aanvallen en verdedigen.
Marieke heeft er in ieder geval zin in om met onze kinderen aan de slag te kunnen gaan. Nog even een paar weekjes
geduld:-)
Hoofdmotto van Marieke over de clinic is: vooral plezier maken!
Sportieve groet,
Monique
Van de Activiteiten Commissie (AC)
Beste ouders, verzorgers,
Als bijlage bij dit maandbericht zit een brief waarin wij u verzoeken om de jaarlijkse
ouderbijdrage te betalen. Dit jaar is deze bijdrage vastgesteld op € 20,00 per kind.
Dit bedrag is voor alle extra activiteiten die niet vanuit de reguliere onderwijsgelden betaald
kunnen worden, zoals de viering van het Sinterklaasfeest, Kerst etc.
Dit jaar hebben we de kosten van de ouderbijdrage en het schoolreisje/kamp weer gesplitst.
Later in het jaar zult u dus nog een aparte brief ontvangen voor de betaling van de kosten voor het schoolreisje of het
schoolverlaterskamp.
groeten van de Activiteiten Commissie

Trefwoord november: Aanpassen
Het onderwerp dat we met elkaar bespreken in de maand november is; “aanpassen”.
“Alles is in beweging en niets blijft hetzelfde” heeft ooit de Griekse filosoof Heraclitus gezegd.
Ook in de huidige tijd is dat voor ons heel herkenbaar. Wie had immers een jaar geleden van COVID-19 gehoord met
alle gevolgen van dien. Alles verandert, is in beweging, ook al vinden we dat nu niet prettig.
In “normale” tijden zien we al verandering genoeg. Een peuter wordt kleuter, de bevolking vergrijst, het klimaat
verandert of de steeds meer digitaal wordende wereld om ons heen. Hierbij stellen we ons steeds de vraag: passen we
ons aan of niet?
Samen met de kinderen verkennen we die vraag aan de hand van concrete voorbeelden.
Wat betekent aanpassen als je naar een andere school gaat? Als ouders gaan scheiden? Als iemand die je dierbaar is
overlijdt? Als juf of meester weggaat van school?
Passen we ons aan? Of gaan we ertegenin en verander je niet mee?
Uit de bijbel gebruiken we de verhalen over Ruth. Een jonge vrouw die in een voor haar geheel nieuwe omgeving komt.
Past ze zich aan of ……………?
Zo stilletjes aan gaan we met elkaar richting Kerstmis. Het is namelijk 29 november de eerst advent. Dat betekent
natuurlijk ook dat we daar de nodige aandacht aan gaan besteden.
Een fijne maand gewenst.
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PBS in november
Oproep! Wie wilt deelnemen aan de ouderdenktank?
Wij hebben bij ons op school een ouderdenktank. In deze ouderdenktank
zitten ouders en leerkrachten die met elkaar in gesprek gaan over
verschillende onderwerpen. Samen denken ze mee over; actuele
vraagstukken, ideeën rondom schoolse zaken en de manier waarop ouderkind-leerkracht samenwerken. De focus hierbij is om schoolse onderwerpen
onder de aandacht te krijgen(brengen) met als doel om het onderwijs en de
samenwerking te optimaliseren.

Een aantal voorbeelden;
Contactmomenten school-ouders.
Gedragsverwachtingen ouders-school, school-ouders.
Ideeën voor het maandbericht
PBS
De ouderdenktank komt 4x per jaar bij elkaar.
Lijkt het u leuk om een meedenkende ouder te zijn, geeft u zich dan op via de mail b.schram@sbodewijngaard.nl
U bent van harte welkom!
Het schoolplein
In de maand november zullen de schoolpleinregels centraal staan.
Dit betekent dat we de komende periode in alle groepen extra aandacht besteden aan de volgende punten.
Veiligheid
-

Ik verlaat het plein alleen met toestemming.
Als de bel gaat, ga ik in de rij staan.

Respect
-

Ik zorg dat anderen hun spel kunnen doen.

Verantwoordelijkheid
-

Ik
Ik
Ik
Ik

gebruik de materialen waarvoor ze bedoeld zijn.
laat het plein opgeruimd achter.
ga naar de pleinwacht voor hulp.
gebruik Stop-Loop-Praat als dit nodig is.
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BELANGRIJKE DATA IN NOVEMBER 2020
Dag / Datum

Wat

vanaf maandag
26 oktober t/m 6 november

OPP - gesprekken

vrijdag 6 november

Nationaal Schoolontbijt

Vrijdag 6 november t/m
vrijdag 13 november

Week van de mediawijsheid

Maandag 9 en maandag 16
november

Lesjesmiddagen meervoudige intelligentie

Dinsdag 17 november

STUDIEDAG ‘Prowise/Handle with Care’: LEERLINGEN VRIJ

Maandag 16 november t/m
zondag 22 november

Week tegen kindermishandeling

Maandag 23 en dinsdag 24
november

Toetsen schoolverlaters

Vrijdag 27 november

Sportclinic: kickboksen
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