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MAANDBERICHT DECEMBER 2020 
 

 

ALGEMENE INFORMATIE 
 

 
Beste ouders / verzorgers, 
 

De feestmaand is begonnen. Sinterklaas, Kerst en misschien nog wel een verjaardag. Een maand waarin kinderen die 
gevoelig zijn voor prikkels en houden van structuur en voorspelbaarheid het niet altijd al te makkelijk hebben. In deze 
onrustige maanden proberen wij als team vooral in te zetten op het vasthouden van de dagelijkse structuur en het 
geven van complimenten voor alles wat goed gaat. Ook lassen wij wat vaker ontspanmomenten in.  
Ook thuis kunt u rekening houden met deze drukkere tijd en hierop inzetten. Naast de bovengenoemde tips kan het 
voor sommige kinderen ook nog helpen als ze een kalender hebben waarop staat wat er in deze maand gaat gebeuren. 
Zo maken we er met elkaar een mooie maand van.   

 
 

 
Renate van der Mooren 
Directeur SBO De Wijngaard  
 
 

 
 
 
 

 
Kerstlunch op de Wijngaard 

Zoals te verwachten was, kunnen wij het Kerstfeest op de Wijngaard dit jaar niet vieren zoals we dat gewend zijn. We 

kunnen u dus niet samen met uw kind op school ontvangen om het jaar 2020 feestelijk af te sluiten. 
De herderstocht, welke dit jaar aan de beurt was, moeten we helaas doorschuiven naar een volgend jaar.  
Hiervoor in de plaats wordt er gewerkt aan het kerstverhaal 2.0. Hoe dat eruit gaat zien, dat blijft nog even een 
verrassing!  

Ook een diner in de vorm van zelf meegebrachte baksel en hapjes is niet mogelijk. 
Dus hebben wij een alternatief bedacht. 
 

Op donderdag 17 december komen alle leerlingen in hun mooiste kleding naar 
school en rond het middaguur zullen wij genieten van een kerstlunch in de klas. 
We vragen iedere leerling verpakte etenswaren en drinken mee te brengen voor 
deze lunch. We zullen u nog in een aparte brief informeren over wat mee te geven 
aan uw kind. 
Zo hopen we samen een gezellige, gezonde kerstlunch te kunnen delen, op corona-
proof wijze. 

 
namens de Activiteiten- en Kerstcommissie 
 

 
Toetsperiode 

Vanaf maandag 7 december worden al onze leerlingen weer getoetst. De toetsperiode loopt ook 
nog door in januari. In ongeveer twee á drie weken toetsen wij de vakgebieden technisch lezen, 
rekenen, spelling en vanaf de middenbouw ook begrijpend lezen. Dit doen wij met de “Cito 

Toetsen 3.0”. Dit is dezelfde toets als in het regulier onderwijs wordt afgenomen. Wij passen 
echter het niveau van toetsen aan, omdat wij op de Wijngaard onze lesstof vertraagd 
aanbieden. De lesstof die aangeboden is, wordt daarna getoetst. Het kan dus zo zijn dat uw kind 
in ‘groep 5’ zit (het leerjaar dat gelijk is aan de reguliere basisschool), maar werkt op het niveau 

van eind groep 4. Wanneer de Cito gemaakt moet worden, maakt de leerling de Cito E4. Hierin 
wordt dus de basisschoollesstof van groep 4 getoetst. 
 
 

De toetsperiode is altijd een leuke, maar ook spannende tijd. Leerlingen kunnen laten zien wat zij geleerd hebben en 
het geeft ons inzicht of ons onderwijs voldoende resultaat heeft opgeleverd.  
 

Wij als leerkrachten proberen de toetssituatie zo optimaal mogelijk te maken. Rust in de klas en vooral in de ochtend 
toetsen. U kunt ervoor zorgen dat uw kind op tijd naar bed gaat en zo lekker uitgerust zijn / haar toetsen kan maken.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs24yy88PQAhVIsBQKHZbCDd4QjRwIBw&url=http://www.trinoomonline.nl/new/index.php/schoolgids/31-cito-toetsen&bvm=bv.139782543,d.ZGg&psig=AFQjCNFBpyQuj8aFFOVucU5uHO0SM6PJ9w&ust=1480163102821229
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Ook dit jaar hebben we op televisie kunnen zien dat Sinterklaas samen met zijn pieten is aangekomen in Nederland. Het 

was wel spannend of het allemaal zou gaan lukken in deze corona tijd.  Helemaal zeker is het niet of Sint een bezoek 
komt brengen aan onze school. Aangezien hij ook veel vanuit huis werkt, kan het ook zijn dat we Sinterklaas kunnen 
spreken via een livestream verbinding. We wachten het maar af…… 
 
En wat speelde er nou op school? 

 
‘s Nachts werden er drie rode brieven in OB1/2, OB3 en MB1 verstopt. Maar door wie??? Toen de  

kinderen met wat gepuzzel uiteindelijk de brieven goed hadden gelegd, verscheen er een geheime 
code en kregen ze een aanwijzing. ‘Schoen, maandag en 30’. Dat moest haast wel betekenen dat 

er een schoen gezet mag worden op maandag 30 november?! En ja hoor, vandaag zat er wat in de 
schoen!  
Ook hangen er foto`s in de foto hoek van de leerlingen. Deze zijn door de 
ramen van de klassen genomen. Maar wie maken die foto’s? Erg 

geheimzinnig allemaal.  
Wij zullen vrijdag 4 december met de hele school goed hard zingen en 
wie weet hoort Sinterklaas ons en kunnen wij hem ontmoeten! 

 
                                De Sintcommissie 

 

Trefwoord december 

 

‘Verlichten’ is alweer het laatste thema van onze methode voor dit jaar.  

Alle aandacht voor licht en donker rond Kerstmis is niet zo vreemd. In de vierde eeuw 

na Christus werd onder keizer Constantijn het geboortefeest voor het eerst gevierd.  

Om naadloos aan te sluiten bij bestaande feesten werd 25 december gekozen. Deze datum 

was al bekend bij de Germanen als “midwinterfeest” en bij de volkeren rond de Middellandse Zee werd rond deze datum 

het feest van de terugkeer van de zonnegod gevierd. Langzamerhand werden deze laatste 2 feesten vervangen door 

Kerstmis.   

 

Licht verdrijft het duister. Jezus wordt geboren in een donkere nacht! De wijzen komen uit het oosten. De kant waar de 

zon opkomt. Jezus brengt licht in het duister. Zelfs als koning Herodes duistere plannen heeft. Maar gelukkig komen 

deze bijtijds aan het licht. Want laten we niet vergeten dat Jezus vanaf zijn geboorte met de dood bedreigd is.   

Kortom, we gaan in dit thema ontdekken hoe een Bijbels kerstverhaal Jezus in het licht zet als een belangrijke, 

positieve en hoopvolle belofte in de geschiedenis.  

We gaan zien hoe mensen elkaar op een positieve manier in het licht kunnen zetten. Door elkaars kwaliteiten te 

benoemen. We zetten ze eens in het zonnetje!  

  

Fijne feestdagen gewenst!  

 

Bibliotheek Huizen 100 jaar 

Omdat de bibliotheek 100 jaar bestaat hebben wij als school de uitnodiging 

gekregen om mee te doen aan een kunstopdracht. Deze opdracht stond in het teken 
van ‘de dag van het kind in Japan’. Samen met de middenbouwgroepen, die met 
deze opdracht tijdens de MI middag aan het werk gingen, hebben we de Japanse 
windvis gemaakt. 

Deze prachtige windvissen worden vanaf ongeveer half december opgehangen en 
tentoongesteld in de bibliotheek in Huizen. Dus als u tijd heeft, ga dan vooral even 
een bezoekje brengen. 

Yolanda 
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Van de activiteiten commissie(AC) 
 
Wij zijn de laatste tijd druk geweest met cadeautjes inpakken voor Sinterklaas en Piet. En 
ja, er is zelfs een verhaal geschreven van Sinterklaas als 007! Hoe spannend is dat voor 
de kinderen. Vorige week woensdag is de school versierd in Sinterklaas sfeer. Dat ziet er 
weer gezellig uit.  
Aankomende vrijdag is het Sinterklaas feest op school. Alle voorbereidingen zijn getroffen. 

Wij van de AC zullen deze dag ook helpen.  
Ook zullen wij de school na het vertrek van de Sint omtoveren in kerstsferen en helpen bij 
de kerstlunch. Een drukke, maar o zo gezellige tijd. 
 
Groetjes Laura, voorzitter van de AC 

 
Blink 
Na de herfstvakantie zijn alle leerlingen van MB1 tot en met BB3 begonnen aan een nieuw thema van BLINK. BLINK is 
onze methode voor geïntegreerd zaakvakonderwijs.  

  
MB1 en MB2 hebben het thema Gezellige tradities. De dagen worden donkerder en we eten meer 
erwtensoepen en pepernoten. Daarnaast vieren we Sinterklaas en Kerst. De leerlingen proberen 

antwoord te geven op de vraag: “Waarom vieren wij deze tradities eigenlijk?” 
 
 
MB3 en BB1 hun thema heet Ik hou van Holland. Het uiteindelijke doel is dat de leerlingen de 
show ‘Ik hou van Holland’ organiseren waarin allerlei typische Nederlanders, Nederlandse producten 
en Nederlandse dieren aan bod komen. In beide klassen staat al een 

goedgevulde tafel met Nederlandse spulletjes: van kaasschaaf tot dropjes en van rookworst tot 
Nijntje! 
 

BB2 en BB3 gaan alles leren rond het thema Stem op mij! De kinderen richten 
een politieke partij op. Met deze partij proberen de kinderen een wereldprobleem 
op te lossen. Ze kiezen een probleem, onderzoeken de oplossingen en presenteren 
hun partij, hun probleem en hun oplossing aan de klas. Dan volgen uiteraard de 

verkiezingen! 

 
De leerlingen zijn er al een paar weken druk mee aan het werk en ronden het voor de kerstvakantie af. 
We hopen dat jullie thuis al enthousiaste verhalen hebben gehoord. 

 
Groetjes, 
Thijs, Gerda en Michelle 
 

 
PBS voor december 

 
De PBS-afspraak van deze maand is handvaardigheid.  
In de maand december staan Sinterklaas en Kerst op de agenda, waarbij we met elkaar versieringen 
maken om de klassen in een gezellige sfeer te brengen.  
Het samen knutselen brengt ook gedragsverwachtingen met zich mee.  

 
 

Daarom kiezen wij er bewust voor om gericht aandacht te besteden aan de volgende afspraken:   
 
Veiligheid: 
- Ik gebruik de knutselmaterialen waarvoor ze bedoeld zijn.  

 

Respect:  
- Ik zorg dat anderen hun knutseltaak kunnen uitvoeren.   
- Ik help een ander als dit wordt gevraagd.  
- Ik geef opstekers aan de ander over zijn knutseltaak.   

 
Verantwoordelijkheid:  

-     Ik ruim de materialen op die ik gebruikt heb.  
-     Ik laat de ruimte opgeruimd achter.  
 
Veel knutselplezier gewenst voor thuis tijdens het maken van de surprise of kerstversiering.  
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BELANGRIJKE DATA  IN DECEMBER 2020 

 

Dag / Datum Wat 

 
Vrijdag 4 december 
 

 
Sinterklaasviering 
leerlingen uit OB 1/2, OB 3 en MB 1 zijn om 12:00 uur vrij 
 

 
Maandag 7 december 

 
Start toetsperiode 
 

 
Donderdag 17 december 

 
Kerstlunch op school in de klas 
 

 
Vrijdag 18 december 

 
12:00 uur Start Kerstvakantie 
 

 

 


