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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. 

 

 

 
 

 

Ruth Schraven, directeur SBO de Wijngaard 
 

 

Mediatoren op de Wijngaard   

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. 

  

Alle schoolverlaters (de leerlingen uit BB3) op de Wijngaard worden op dit moment getraind als mediator. Dat is een 

onderdeel van hun lessen van De Vreedzame School.  

De bedoeling van de PBS lessen en de lessen van De Vreedzame School is dat leerlingen op de Wijngaard leren zelf 

conflicten op te lossen. Soms lukt dat echter niet en hebben ze er hulp bij nodig. Je kan dan naar een leerkracht 

toegaan, maar andere kinderen van school kunnen net zo goed of soms zelfs beter helpen bij het oplossen.  Vandaar 

deze training.  
 

Tijdens de training leren de kinderen wat een mediator doet. We werken met een stappenplan. Door zelf veel te oefenen 

met toneelstukjes, leren ze de eerste beginselen.  

Na de training krijgen ze een certificaat uitgereikt. We maken een rooster, want eenmaal opgeleid is er elke dag in de 

school tijdens de eerste pauze van de middenbouwgroepen een tweetal mediatoren die ‘dienst hebben’. Tijdens de 

pauzes kunnen zij helpen bij een conflict van andere kinderen. Zij zijn zichtbaar door een gekleurd hesje. Op een rustige 

plek in de school voeren ze een gesprek met de kinderen om ze te helpen hun conflict op te lossen. 

Ook leren ze dat ze bij sommige conflicten de hulp van de leerkracht nodig is.  
 

Regelmatig bespreek ik kort met de mediatoren hoe het gaat. Wat gaat heel goed, 

welke tips hebben ze voor collega-mediatoren en waarbij willen ze nog hulp of advies 

van elkaar of van mij. 

 

Later in het schooljaar wordt ook een aantal kinderen uit BB1 en BB2 opgeleid. 

 

Judit 
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OPP-gesprekken  

  

In de week van 25 oktober is het tijd voor de OPP-gesprekken (25 oktober t/m 5 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 toetsresultaten 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.  

Tevens 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. 

 

 

Verkeersveiligheid rond de school  

 

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 heeft drie ‘kiss 

and ride’ plekken aangewezen. Op dit moment staat hier niet de juiste tijd op 

aangeven. Dit wordt z.s.m. opgelost. De plekken zijn ‘kiss and ride’ plekken van 

08.15 – 08.45 uur. 

 

Veiligheid rondom de school 

We hebben onlangs te maken gehad met een ongelukkige botsing met letsel 

rondom het schoolplein. Momenteel staan collega's die de hekken openen op de 
stoep om zowel leerlingen als ouders te laten lopen op de stoep. Pas bij aankomst 

bij het fietspad kan er gefietst worden. We hopen dat we verdere ongelukken in de 

toekomst kunnen voorkomen.  

 

Laten we er met zijn allen voor zorgen dat er op de fietspaden rondom het schoolplein rustig gefietst wordt, dat we op 

elkaar letten en elkaar de ruimte geven voor fietsers op het fietspad en dat we lopen met de fiets aan de hand op 

voetpaden en op het schoolplein. Zo houden we het veilig voor iedereen.  

 
 

Smoelenboek 
 

Naast onze leerkrachten en onderwijsondersteuners lopen er nog veel andere collega's door de school.  Omdat we ons 
kunnen voorstellen dat niet iedere ouder precies weet wie wat doet bij ons op school, hebben wij een smoelenboek in 

het leven geroepen.  

Wat iedereen zoal doet kunt u hierin lezen. Het smoelenboek sturen we mee als bijlage. 
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Corona 

 

Zoals u heeft kunnen lezen per mail zijn de coronaregels in het onderwijs iets 

versoepeld.  

 
De belangrijkste wijzigingen op een rij: 
Vanaf 25 september hoeven we tussen volwassenen geen 1,5 meter afstand meer te houden.  

Als een leerling in de klas besmet is met het coronavirus moet de leerling zelf in quarantaine.  

Medeleerlingen moeten in quarantaine als iemand binnen 24 uur in totaal 15 minuten of langer binnen 1,5 meter van 

een besmet persoon was. 

Wij zullen dan ook bij elke besmetting overleggen met het scholenteam van de GGD. 

We blijven de handen ontsmetten en ventileren. 

 

I.v.m. de veiligheid voor leerkrachten, leerlingen en de rust in de school verandert er vooralsnog niets aan het breng- 

en haalbeleid, ouders brengen leerlingen tot het hek. In de school bent u van harte welkom met een afspraak. 

 

Testbeleid bij klachten en wanneer thuisblijven: 

I. Kinderen die (voor zover bekend) niet in contact zijn geweest met iemand die besmettelijk was met corona. Als een 

leerlingen dan alleen neusverkouden is, mag hij of zij gewoon naar school en hoeft er niet getest te worden. Bij hoesten 

of koorts moet een uw zoon of dochter dus wel thuisblijven. 

II. Een leerkracht of medewerker van de school die niet in contact is geweest met iemand die besmettelijk was met 

corona zal altijd testen bij corona-gerelateerde klachten. Dus ook bij alleen een neusverkoudheid. 

III. Leerlingen of leerkrachten die in aanraking zijn geweest met iemand die besmettelijk was met corona. Deze 

leerlingen of leerkrachten blijven thuis bij alle corona-gerelateerde klachten, dus ook bij enkel neusverkoudheid 
  

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met school. 

 

 

Trefwoord  

 

Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Tijdens deze 

lessen kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, 
gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ 

verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. 

De komende periode, van 4 t/m 29 oktober, gaat het thema van Trefwoord over 'Slim'. 

 

Slim… dat heeft toch te maken met een hoog IQ en soepele, getrainde hersenen? Gelukkig speelt niet alle slimheid zich 

af in de bovenkamer. Kinderen kunnen ook in praktisch opzicht heel slim zijn: wat hun ogen zien, kunnen hun handen 

maken. En minstens zo belangrijk is de sociale intelligentie, zodat een kind zich goed kan handhaven in een groep. In 

dit thema ontdekken de kinderen dat je op verschillende manieren slim kunt zijn en dat het in het leven om meer gaat 
dan alleen je denkvermogen. Ook al doet onze moderne samenleving met z’n computers, slimme thermostaten en 

algoritmen vooral een beroep op onze brains.  

 

Een diëtist die snoept en snaait,  

een juf die slordig schrijft.  

Een dominee die vloekt en scheldt,  

een badjuf die niet drijft.  

Een voorbeeld, een voorbeeld,  

daarover gaat dit lied.  

Zij doen het voor,   

ik doe het na… of toch maar beter niet!   

  
Bij de vraag wat echt belangrijk is in het leven en wie je daarbij als voorbeeld neemt, heb je aan je IQ alleen niet 

genoeg. Het Bijbelverhaal (Het leven van koning Salomo 1 Koningen 1 – 11) in dit thema gaat over de jonge Salomo die 

zijn vader David moet opvolgen als koning van Israël. Hij mag van God een wens doen. Een slimme jongen vraagt dan 

meteen om macht en rijkdom. Salomo echter weet dat hij onervaren is en vraagt om een opmerkzame geest en de gave 

om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Zo’n wens getuigt van wijsheid en met zo’n koning kan God wel wat. 

Hij geeft Salomo wat hij vraagt. En schenkt hem als bonus ook nog eens roem, rijkdom en macht.   

 

Gezond verstand, gevoel voor de mensen om je heen en een portie wijsheid om de juiste keuzes te 
kunnen maken, dat is de mix die we in dit thema met de kinderen gaan verkennen. Het gaat beslist 

iets moois opleveren!  
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OZA – ambulant 

 
Wij zijn Heidi Verhoef en Ilse Bijloo van OZA-Ambulant. Vanuit het Leger des Heils zijn wij gekoppeld aan de Wijngaard, 

waardoor wij wekelijks te vinden zijn op school.  

OZA-Ambulant staat voor Onderwijs Zorg Aanbod- Ambulant. Hierbij begeleiden wij kinderen en hun ouders op school, 

maar ook thuis. Hulpvragen kunnen vanuit de ouders of leerkracht ontstaan. Te denken valt hierbij aan: Kinderen die 

het moeilijk vinden om vriendjes te maken of te behouden, druk/opstandig gedrag, moeite met gezag/autoriteit, 

onvoldoende weerbaar zijn, moeite met het uiten van gevoelens. In een afgebakend traject gaan wij gedurende een 

periode met elkaar aan de slag. Voorop hierbij staat de samenwerking tussen school, ouders en OZA! De aanmelding 
voor de inzet van OZA verloopt via De Wijngaard. In overleg met Petra Jansen, schoolmaatschappelijk werker, wordt er 

gekeken en besproken wat mogelijk is. 

 

Ilse is doorgaans op donderdag en vrijdagochtend op de Wijngaard te 

vinden. Heidi haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Zij 

heeft geen vaste Wijngaard-dag, maar is zeer regelmatig op deze dagen 

wel op school aanwezig. 

 
 

Informeer naar de flyer voor meer informatie!                                                 

                 
                                                                                                  

                                                                                                                        Heidi                              Ilse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Vrijdagmiddag 15 oktober PBS-oudercontactmiddag 

 

Tussen 13.00-14.10 uur is 1 ouder/verzorger per kind welkom in de klas. 

Iedere klas geeft een eigen invulling aan de oudercontactmiddag, de leerkracht informeert u over de vorm en/of inhoud. 

 
    

Van de Activiteiten Commissie (AC)  

Beste ouders, 

 

Dit jaar mogen wij als Activiteiten Commissie eindelijk weer meer organiseren.  

We hebben natuurlijk al een hoop in de planning zoals het nationaal schoolontbijt, sinterklaasfeest en Kerst.   
Feesten waarbij we de school weer feestelijk aan mogen kleden. Hiervoor hebben wij wel uw hulp nodig.  

 

Wij zoeken nog gezellige ouders die de AC willen versterken!  

Veel handen maken licht werk, dus meld u aan bij Mariëtte, dan weten wij dat we u mogen benaderen.  

 

U ontvangt deze week ook een brief van ons voor het betalen van de ouderbijdrage voor dit schooljaar, zodat we ons 

enthousiasme ook daadwerkelijk in kunnen zetten bij het organiseren van diverse vieringen. 

Schoolreis en het kamp worden apart betaald later in het jaar. 
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2021/2022 is vastgesteld op € 20,- per kind. De hoogte van de 

bijdrage is gebaseerd op betaling van de ouderbijdrage door alle ouders. Wanneer niet alle ouders 

betalen kan dit consequenties hebben voor wat voor de kinderen gedaan kan worden.  

 

Indien u na het lezen van dit oproepje uw bijdrage wilt overmaken, hierbij alvast het rekeningnummer  

NL55 RABO 0349 6841 62 ten name van Ouderbijdrage De Wijngaard te Huizen. Zet u erbij wat de 

naam van uw kind is? Alvast heel veel dank! 

 

Hopelijk tot snel.  

 

De Activiteiten Commissie, 
 

Yvonne (moeder van Dylan), Laura (moeder van Damian), Sonja 

(moeder van Lizzy), Brenda (moeder van Maik), Eva (moeder van 

Etienne), Debbie en Bram (ouders van Madelief). 
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Pestpreventie met PBS!  

  

Op De Wijngaard hebben wij de afgelopen week meegedaan aan ‘De week tegen Pesten’, met als thema; 

‘Buitengesloten? Uitgesloten!’ Wij vinden het van groot belang dat school een plek is waar kinderen zich welkom voelen 
en iedereen erbij hoort. De komende maand gaan wij met de PBS-lessen verder met het oefenen van vaardigheden om 

pesten tegen te gaan. Zeker bij pesten geldt: voorkomen is beter dan genezen. Met een driestappenreactie leren 

kinderen hoe ze de aandacht van pestgedrag weg kunnen halen.  

 

1. Het gebruik van een stopsignaal. (STOP)  

2. Weglopen. (LOOP)  

3. Praten met een volwassene. (PRAAT)  

  
1. Ik geef het STOP teken!   

>Ik sta stevig: gronden  

>Ik zeg duidelijk stop  

  

2. Ik LOOP weg!   

>Ik stap achteruit, maar houd oogcontact   

>Ik loop stevig en rechtop weg  

  
3. Ik PRAAT met een volwassenen als het uitdagen doorgaat.   

>Gaat het door, ga ik naar de pleinwacht of leerkracht.   

>Stopt het, dan heb ik het zelf opgelost.   

  

Deze interventie wordt niet alleen aangeleerd, maar ook geoefend en bekrachtigd. De stappen zijn door de gehele 

school hetzelfde, echter de uitvoering ervan wil nog verschillen per bouw. Zo wordt er in de onderbouw het stopsignaal 

met een fysieke gebaar ondersteund. In de bovenbouw vinden kinderen dit vaak te kinderachtig en wordt daar een 

andere vorm aan gegeven. In de school hangen posters waar deze stappen duidelijk zijn afgebeeld.   
 

Heeft het kind in een ongewenste situatie duidelijk aangegeven dat de ander moet stoppen, is het netjes weggelopen en 

het uitdagen is gestopt, komt hier verder geen leerkracht aan te pas. De leerling heeft het zelf opgelost en ervoor 

gezorgd dat het andere kind stopte met het ongewenste gedrag. Heeft het kind in een situatie van uitdagen duidelijk 

aangegeven dat de ander moet stoppen, is het netjes weggelopen, maar het uitdagen gaat toch door, dan kan het kind 

naar een volwassene gaan.   

  

De leerkracht of ondersteuner zal hier als volgt op reageren:   
1. Het kind krijgt een compliment dat het naar de volwassene kwam;  

 

2. Zal vragen: > Wat is het probleem?   

 

3. Zal zorgen voor de veiligheid van het kind;  

 

4. Zal vragen: >Heb je stop gezegd? Ja: wat goed! En toen?/ Nee: weet je nog welk gebaar we hebben 

afgesproken?  
 

5. Zal vragen: >Ben je rustig weggelopen? Ja: goed gedaan! En toen? /Nee: waarom ben je niet weggelopen?  

 

6. Zal vragen: >Is het gestopt? Ja: ok, dan heb je het goed zelf opgelost. /Nee: dan roepen we het andere kind 

erbij en praten we het uit.  

 

7. Eventueel opnieuw STOP/LOOP/PRAAT met het kind gaan oefenen.  

  
Al deze stappen zijn erop gericht dat het kind in eerste instantie zelf het probleem leert 

oplossen. Haalt dit niets uit dan zijn de volwassenen daar uiteraard altijd om het kind te 

helpen.   
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PBS in de school  

Iedere maand krijgt een ruimte/plek binnen de school de aandacht en staan de passende regels hierbij centraal. In de 

maand oktober richten wij ons op:   

  
Het schoolplein   

  

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 gebruik de materialen waarvoor ze bedoeld zijn.   

- Ik laat het plein opgeruimd achter.   

- Ik ga naar de pleinwacht voor hulp.  

- Ik gebruik Stop-Loop-Praat als dit nodig is.   

 

  
Ten slotte wil ik u uitnodigen voor de PBS-contactmiddag. Voordat we de herfstvakantie ingaan organiseren wij, op 

vrijdag 15 oktober van 13.10-14.10 uur, een leuke activiteit voor ouder en kind. Op deze manier willen wij de 

eerste periode gezellig met elkaar afsluiten. Welke invulling dit krijgt hoort u van de leerkracht van uw kind.  

  

Bettina Schram  

Leerkracht onderbouw 1-2  

PBS-coördinator  

 

 

PBS lied 

 

Voor de vakantie hebben Juf Pauline en ik een nieuwe tekst geschreven op het lied van the Wellerman. Alle belangrijke 

waarden en afspraken binnen de school komen aan bod. Veiligheid, respect, verantwoordelijkheid. 

 

Ons schoollied heeft u als het goed is gehoord tijdens onze opening op 9 september.  

 
Hierbij de linkjes naar het schoollied zodat jullie thuis nog goed kunnen oefenen. We blijven het ook veel zingen tijdens 

de muziekles.  

 

Veel plezier! 

 

Hierbij de link naar het ingezongen lied             Hierbij de link om te oefenen.  

https://youtu.be/uI3isO_Qrb4                       https://youtu.be/4gYrZeBS1dM 

 

 

 

Gezonde school 

In februari 2019 heeft de Wijngaard het vignet Gezonde School ontvangen voor tenminste de periode van drie jaar voor 

de gezondheidsthema’s: Bewegen en Sport, Voeding en Welbevinden. Het vignet Gezonde School is een 

kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.  

Beleid Gezonde Voeding  

Omdat de leerlingen de hele dag op school zijn, wordt er gezamenlijk gegeten in de groepen onder 

leiding van de eigen leerkracht. Goed en gezond eten en drinken is een heel belangrijke om goed te 

kunnen functioneren op school, maar ook thuis en op de sportvereniging.  

Voor de eetmomenten in de klas is de afspraak om groente, fruit en/of een boterham mee te nemen. In de bijlage 

sturen wij u broodtrommel ideetje mee. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FuI3isO_Qrb4&data=04%7C01%7Cm.oosterom%40sbodewijngaard.nl%7Cf8e59a0deb0a468ae01308d9837c742a%7Ced5e6cbc5694467faf0db81c27ee6808%7C0%7C0%7C637685392810838497%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RgttpUSmo00Z5V%2Bh%2Bxj4DRHDrPkYXI%2B8HzDvOF535tg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F4gYrZeBS1dM&data=04%7C01%7Cm.oosterom%40sbodewijngaard.nl%7Cf8e59a0deb0a468ae01308d9837c742a%7Ced5e6cbc5694467faf0db81c27ee6808%7C0%7C0%7C637685392810838497%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ow5ACpQg%2F%2FAcus4qbbUT7ezmTiMf4fnNN6AXvkq0IsM%3D&reserved=0
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BELANGRIJKE DATA  IN oktober 2021 

 

Dag / Datum Wat 

 

Woensdag 6 oktober t/m 

Zondag 17 oktober 

Kinderboekenweek 

 

 

Dinsdag 5 oktober 

 

dag van de leraar 

 

Vrijdag 8 oktober 

 

Studiedag; alle leerlingen vrij! 

 

Vrijdag 15 oktober 

 

PBS oudercontactmiddag 13.00-14.10 uur: 1 ouder/verzorger per 
kind mag in de klas aansluiten. 

Iedere klas geeft een eigen invulling aan de oudercontactmiddag, de 

leerkracht informeert u over de inhoud.  
 

18 t/m 22 oktober 

 

 

herfstvakantie 

 

Tussen 25 oktober en 5  

November 

 

 

OPP gesprekken 

 

Vrijdag 29 oktober 

 

 

sportclinic 

 


