Maandbericht augustus & september
2021
ALGEMENE INFORMATIE
Beste ouders/verzorgers,
Een nieuw schooljaar staat voor de deur. 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!
Ruth Schraven, directeur SBO de Wijngaard

Team De Wijngaard is er klaar voor!

Van links naar rechts: Alette, Pauline, Lucas, Saskia Maurice, Sara, Michelle, Mariëtte, Sander, Ruth, Sabrina, Sven,
Gerda, Yolanda, Sháron, Marjenneke, Kim, Marjan, Judit, Sascha, Petra, Bettina, Sharon en Jeanine.
Ook onderdeel van het team, maar staan niet op de foto: Minke, Marlot en Linde.
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Nieuwe leerlingen
Dit schooljaar starten wij op de Wijngaard met 114 leerlingen, waarvan 19 nieuwe leerlingen.
Wij verwelkomen:
Malaika, Radwan, Noud en Dion in onderbouw 1 / 2
Jaivy, Daniël en Wesley in onderbouw 3
Tessa in middenbouw 1
Jayon, Seim en Bilal in middenbouw 2
Mohamad, Thiemen, Lorenzo en Desi in middenbouw 3
Ryan, Luuk, Noah en Marijn in bovenbouw 2
Wij zijn ontzettend blij met jullie komst en wensen jullie een enorm fijne en leerzame tijd toe op de Wijngaard.
Nieuwe collega’s!
Naast nieuwe leerlingen en een nieuwe directeur, starten wij ook met een aantal nieuwe collega’s!
Sascha van Reenen – leerkracht MB1
Lieve ouders/ verzorgers,
Omdat ik dit jaar nieuw ben op De Wijngaard, zal ik mij even voorstellen.
Mijn naam is Sascha en ik ga dit jaar lesgeven aan MB1. Eind april ben ik verhuisd van Purmerend naar
Bussum en ik ben toen op zoek gegaan naar een school in de buurt.
Op SBO De Wijngaard kwam een plekje vrij en na een kennismaking leek dit mij een ontzettend leuke
school om te gaan werken.
Afgelopen week heb ik kennisgemaakt met al mijn collega’s en ik heb heel veel zin om maandag de
kinderen te ontmoeten!
Fijn weekend en tot maandag,
Sascha
Linde Pes - orthopedagoog
Hallo, Ik ben Linde Pes en ik kom het team aanvullen als orthopedagoog. Ik heb het afgelopen
schooljaar op SBO het Mozaiëk en voor SWV Unita gewerkt. Ik heb het afgelopen jaar op veel
verschillende plekken ervaring opgedaan en kijk ernaar uit om dit op de Wijngaard in te zetten en
nog meer te leren. Ik heb gestudeerd in Utrecht en woon hier nog steeds. In mijn vrije tijd speel
ik het graag bordspellen met mijn vrienden of zit ik in de zomer lekker op het terras.
Ik kijk er naar uit op de Wijngaard te werken.
Groet,
Linde
Sharon Trommel – leerkracht BB3
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is juf Sharon. Het komende jaar zal ik samen met juf Sharón voor de schoolverlatersklas
(BB3) staan. Hier heb ik ontzettend veel zin in! De afgelopen jaren heb ik mij gespecialiseerd in het
traumasensitief lesgeven en het NT2 onderwijs. Na een aantal jaar in het vluchtelingenonderwijs
gewerkt te hebben, heb ik ontzettend veel zin om op deze mooie school aan de slag te gaan. In mijn
vrije tijd leer ik graag verder en lees ik veel boeken. Ik hoop de leerlingen hierin te kunnen
inspireren. Ik hoop iedereen maandag gezond en vol goede zin te zien zodat we er samen een mooi
laatste basisschooljaar van kunnen maken!
Tot maandag!
Sharon
Maurice Beiler - gymleerkracht
Hallo! Ik ben Maurice. Vanaf dit schooljaar ga ik de gymlessen verzorgen voor alle klassen van de
Wijngaard. Ik ben een 35-jarige vader van twee schatten van kinderen en ik woon in Bennekom. Na
jarenlang met veel plezier op een basisschool in Utrecht gewerkt te hebben kijk ik enorm uit om de
kinderen van De Wijngaard blij te maken in de gymzaal met sport en spel!
Volgende week zal ik alle informatie over de gymles rondsturen, maar u mag mij ook altijd een
berichtje sturen bij vragen.
Groetjes Maurice
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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-Noord 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.
Deze kinderen gaan op maandag en vrijdag naar hun eigen basisschool.
Met vriendelijke groet,
leerkrachten van de Taalgroep,
Sabrina Meijn en Alette Visser- van Wessel
Babynieuws!

Op 7 juni 2021 zijn Mark en ik ouders geworden van een mooie en lieve dochter Lauren. Het is een
gezonde meid waar we heerlijk van genieten. De komende maanden ga ik daar nog meer van
genieten en dan ben ik begin november weer op school.

Groetjes Marlot

Opening Schooljaar!
Het schooljaar gaan wij weer feestelijk openen met de kinderen op Donderdag 9
september!
Er volgt binnenkort meer informatie via Parro.

Schoolgids en jaarkalender
De nieuwe schoolgids kunt u vinden op onze website www.sbodewijngaard.nl. In deze schoolgids is te lezen hoe wij
werken op school, wanneer het vakantie is, wat de schooltijden zijn en nog veel meer nuttige informatie. Ik raad u dan
ook van harte aan de schoolgids aandachtig te lezen.

Alle belangrijke zaken die aan het begin van het jaar al bekend zijn, zijn opgenomen in een
jaarkalender. De jaarkalender krijgt uw kind zo spoedig mogelijk mee naar huis.
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Corona-richtlijnen
Als losse bijlage bij deze Maandinformatie vindt u de meest actuele versie van de Beslisboom (thuisblijven of niet?).
Op een aantal plaatsen is toegevoegd wat de regels zijn als kind immuun is (dus met corona besmet geweest).
Neem bij twijfel even contact met ons op, dan denken wij met u mee.
Welke
•
•
•
•
•
•

richtlijnen hanteren we (nog) bij de start van het schooljaar?
Alle leerlingen kunnen volledig naar school.
Onderwijspersoneel houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot ouders (en ouders tot elkaar).
Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot medeleerlingen of onderwijspersoneel.
Niet (volledig) gevaccineerde leraren testen zichzelf twee keer per week preventief met een zelftest.
Omdat volwassen onderling nog 1,5 meter afstand moeten houden zijn ouders en externen, onder andere in
verband met de beschikbare ruimte in de gangen, alleen welkom in de school op uitnodiging van één van de
collega’s.
Dit betekent ook dit jaar halen en brengen tot het hek. We hanteren dezelfde indeling als vorig jaar:
OB & OB2: kleine hek bij het kleuterlokaal aan het ellertsveld
OB3 & MB1 & MB2: door het hoofdhek aan de voorkant van het plein
MB3 & BB1: door het hek aan de achterkant van de school, bereikbaar via het fietspad
BB2 & BB3 door het hek gelegen naast de gymzaal

De eerste maandag zullen alle leerkrachten buiten staan om de leerlingen op te ontvangen.
De inlooptijd is van 08.30 tot 08.40 uur ( 8.40 starten de lessen).
Brengen en halen
In verband met de veiligheid is het belangrijk om uw auto te parkeren in een parkeervak en niet langs de weg of op
de stoep. De Gemeente creëert binnenkort drie ‘kiss and ride’ plekken en gaat borden plaatsen. In de weken
voorafgaand aan de zomervakantie werden de parkeerplaatsen voor school al als ‘kiss and ride’ plekken gebruikt om
leerlingen af te zetten. Dit voorkomt gevaarlijke situaties, wij vragen u dan ook om dit de komende tijd voort te zetten.
Het plein is open en toegankelijk vanaf 08.30uur, wanneer de ‘hekwachten’ naar buiten komen. Fietsers kunnen hun
fiets dan parkeren in de daarvoor bestemde fietsenrekken.

Zwemlessen
Vanaf vrijdag 10 september start schoolzwemmen in sportcentrum De Meent voor leerlingen onderbouw 3 en
middenbouw 1 zonder zwemdiploma A en middenbouw 1 leerlingen zonder zwemdiploma B.
De zwemles is iedere vrijdagmiddag van 13:00 – 13:45 uur. Uitgebreide informatie over de zwemlessen vindt u in de
schoolgids.
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Van de Activiteiten Commissie (AC)
Wij verheugen ons op een mooi jaar waarbij we hopelijk met veel gezellige en sportieve activiteiten kunnen
ondersteunen. De AC zal zich samen met de leerkrachten inzetten om voor de leerlingen van alle activiteiten op school
een feestelijke gebeurtenis te maken. Hiervoor kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Dit hoeft niet altijd groots en
meeslepend te zijn, maar kan ook door te helpen met het inpakken van de cadeaus voor 5 december of het omtoveren
van de school in kerstsferen. Ons motto is vele handen maken licht werk.
Helaas kunnen we de activiteiten niet uitvoeren zonder uw financiële steun in de vorm van de ouderbijdrage. Binnenkort
ontvangt u een brief met betrekking tot de ouderbijdrage.
We gaan er met z’n allen een mooi jaar van maken!
Met vriendelijke groet,
De Activiteiten Commissie,
Laura (moeder van Damian), Yvonne (moeder van Dylan), Sonja (moeder
van Lizzy), Brenda (moeder van Maik), Eva (moeder van Etienne), Debbie en Bram (ouders van Madelief).

Sporten met de Buurtsportcoaches en sportclinics
Ook jaar komen de Buurtsportcoaches bij ons op school.
Dit betekent dat er op maandag t/m donderdag tijdens de eerste pauze met onze leerlingen gesport wordt.
Naast de buurtsportcoaches houden er altijd ook nog twee medewerkers van de school toezicht op het plein, herkenbaar
aan hun gele pleinhesjes.
Ook worden er op enkele vrijdagen sportclinics georganiseerd, voorbeelden zijn: judo, dansen, kickboksen, ropeskipping (touwtjespringen) of Bootcamp.
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BELANGRIJKE DATA IN AUGUSTUS/SEPTEMBER 2021
Dag / Datum

Wat

maandag 23 augustus

Eerste schooldag

donderdag 2 september

Uitleg OPP voor ouders nieuwe leerlingen 13.30 – 14.10 uur

dinsdag 9 september

Opening schooljaar

maandag 27 september

Start Week tegen het pesten

donderdag 29 september

Studiedag; alle leerlingen vrij!

6/6

