MAANDBERICHT NOVEMBER
2021
ALGEMENE INFORMATIE
Beste ouders / verzorgers,
De klok is weer teruggezet naar de wintertijd. Dat betekent kortere dagen, onstuimiger weer en een sinterklaasviering.
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.

Ruth Schraven
Directeur SBO De Wijngaard

Jaarplan 2021-2022
Ieder schooljaar stellen we met het team een jaarplan op met ontwikkelpunten en doelen die expliciet aandacht krijgen in
het schooljaar 2021-2022. Mocht u het Jaarplan willen inzien dan bent u van harte welkom om deze bij mij te komen
bekijken. De onderstaande speerpunten staan dit schooljaar centraal:
•
•
•
•
•

Het implementeren van leren-leren middels een leren-lerendoel en bord
Extra aanbod rondom technisch lezen: leerlingen lezen minimaal 30 minuten per dag in de klas
Het stimuleren van woordenschatontwikkeling en begrijpend lezen
Het implementeren van Zinus (een kwaliteitszorginstrument)
Leerkracht centraal

Alle teamscholing, inzet materiaal en onderwijsaanbod zijn ondersteunend aan bovenstaande speerpunten komend jaar.

Bericht vanuit de MR
Dinsdagmiddag 12 oktober had de MR weer de eerste vergadering van dit schooljaar. In dit bericht zullen we kort laten
weten waarover we hebben gesproken.
Er zijn begin dit schooljaar meerdere nieuwe medewerkers begonnen. Ze hebben inmiddels allemaal hun plek in het team
gevonden en zijn lekker aan het werk. Ook zijn er van ouders van nieuwe leerlingen positieve berichten gekomen over de
start op onze school. Heel fijn!
We hebben het nieuwe jaarplan gelezen en met elkaar besproken. Verder hebben we gesproken over de methode Blink, de
verkeersveiligheid rondom school en we hebben de eerste studiedagen besproken die gingen over Leren leren, Zinus
kwaliteit en de leerkracht doet ertoe. Dat waren waardevolle studiedagen voor het team.
Wil je graag meer weten over wat de MR doet of heb je een vraag aan ons? Mail dan gerust
naar mrwijngaard@stichtingelan.nl
Geplande MR vergaderingen dit schooljaar van 15.15-16:30 op: 18 januari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 5 juli.
Hartelijke groet,
Gerda Troost, Marjan Stouten, Rene Godlieb en Renske van der Veen
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Meervoudige Intelligentie (MI)
De MI-middagen gaan weer van start. Tijdens deze middagen wordt er in iedere groep een
activiteit aangeboden, die gekoppeld kan worden aan een meervoudige intelligentie. Wij hopen
dat er dit jaar ook weer ouders zijn die tijdens deze activiteiten mee willen helpen in een groep.
Want dit zorgt voor zowel de leerkrachten als de leerlingen voor extra rust, aandacht en
gezelligheid.
De eerste ronde MI - middagen is op maandag 15 en maandag 22 november.

PBS lessen in november: De kleedkamer en gymzaal
Veiligheid:
•
•
•

Ik wacht tot ik een teken krijg om de gymzaal binnen te gaan.
Als de leerkracht fluit, zit ik op de grond in kleermakerszit.
Als ik twee keer fluit, zit in onder mijn nummer.
Respect:
•
•
•

Ik ga netjes om met de spullen van anderen en mijzelf.
Ik ben stil als de leerkracht praat.
Ik zorg dat de anderen nu sportactiviteit kunnen doen.

Verantwoordelijkheid:
•
•

Ik laat de kleedkamer opgeruimd achter.
Ik ben sportief.

Nationaal schoolontbijt
Op VRIJDAG 5 NOVEMBER hoeft uw kind niet thuis te ontbijten!
Deze dag ontbijten we namelijk gezamenlijk op school. Lekker en gezellig, met alles erop en eraan. Voor
u zijn er geen kosten aan verbonden. Alle ontbijtproducten en veel lesmateriaal over gezonde voeding
worden aangeboden door het Nationaal Schoolontbijt.
Waarom doen wij, met 1.500 andere scholen in Nederland, mee aan het Nationaal Schoolontbijt? Omdat we een goed
ontbijt nog eens onder de aandacht van u en uw kinderen willen brengen.
Het blijkt dat kinderen niet altijd even goed ontbijten. Dat is niet gezond. De eerste maaltijd van de dag is niet zomaar
bedacht. Het lichaam heeft het 's nachts zonder eten moeten doen. Om goed te kunnen functioneren en presteren is na het
opstaan weer voedsel nodig.
Het ontbijt is dus eigenlijk een onmisbare maaltijd. De achterstand die je oploopt door de eerste maaltijd
over te slaan, wordt in de loop van de dag zelden gecompenseerd. Bovendien zorgt een goed ontbijt voor
een verzadigd gevoel waardoor de verleiding minder groot is om calorierijke tussendoortjes te eten. Zo
kan overgewicht worden voorkomen.
Goed ontbijten is voor iedereen van belang, maar zeker voor kinderen.
Als uw kind een speciaal dieet moet volgen, wilt u dat dan tijdig met zijn of haar leerkracht bespreken. In
overleg met de leerkracht kunt u dan bekijken hoe ook uw kind gezellig mee kan doen aan het ontbijt.
Saskia van Dijk
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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 5 tot en met 12 november vindt de Week van de Mediawijsheid plaats. Het thema luidt: “Samen sociaal online”. Naast
de gebruikelijke lessen, zullen wij op school deze week extra tijd besteden aan Mediawijsheid.

Sinterklaas 2021
De maand november is ook de maand dat Sinterklaas weer aankomt in Nederland.
Wij zullen ook dit jaar onze eigen verhaallijn volgen en starten hiermee op 24
november.
Op de dag van de viering, vrijdag 3 december, gaan alle leerlingen net als altijd bij
de start van de dag direct naar hun eigen klas. Later in de ochtend zullen de
leerlingen van OB1/2 en 3 naar buiten gaan om Sinterklaas te verwelkomen, ook dit
jaar dus zonder ouders vanwege de oplopende besmettingsaantallen.
In onze arena zal een mooie ontvangstkamer worden ingericht, waar de leerlingen van OB 1/2 en 3 per groep op bezoek
gaan bij Sinterklaas. Sinterklaas gaat dit jaar niet op bezoek bij de overige klassen. Vanaf MB 1 vieren de groepen op hun
eigen manier het Sinterklaasfeest, waar surprises uitpakken natuurlijk een onderdeel van is. We maken er een feestelijke
dag van.
De ouderdenktank! Heeft u ideeën? Doe mee en deel ze met ons!
Onze school heeft een ouderdenktank.
In deze ouderdenktank zitten ouders en leerkrachten die met elkaar in gesprek gaan over
verschillende onderwerpen. Wij zoeken graag de samenwerking met u als ouder.
Als school organiseren wij regelmatig contactmomenten zoals; PBS-contactmiddag,
rapportgesprekken of inloopavonden. Dit zijn activiteiten vanuit school geregeld. Wellicht zit
u bomvol ideeën om ouderbetrokkenheid te stimuleren of u heeft andere gedachtes die de
school ten goede komen. Dit horen wij graag!
Vindt u het leuk om met een aantal ouders en leerkrachten over diverse onderwerpen mee te denken? Meldt u dan aan bij
de leerkracht van uw kind of mail naar bettina@sbodewijngaard.nl.
De ouderdenktank komt 4x per jaar bij elkaar. Wilt u een keer een bijeenkomst meemaken om te kijken of het iets voor
u is… U bent meer dan welkom!
Met vriendelijke groet,
Marjan, Sascha, Pauline, Bettina
Lees- en luistertips
Lezen is enorm belangrijk voor de woordenschatontwikkeling van leerlingen, ook via podcasts en luisterboeken wordt
gewerkt aan woordenschatontwikkeling. Via onderstaande link alle tips op een rij: www.kinderpodcasts.nl
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Corona
Helaas lopen de besmettingsaantallen weer op. Er is in de vakantie een nieuwe beslisboom opgesteld. We krijgen veel
vragen over hoesten, ook bij hoesten moet de leerling eerst testen voordat hij/zij naar school mag komen. De leerling
mag weer naar school na een negatieve GGD test (een zelftest is niet voldoende om weer naar school te mogen komen).

Van de Activiteiten Commissie (AC)
Nu de wintertijd is ingegaan duurt het niet lang meer voor de Goedheiligman zijn opwachting maakt in Nederland. De
Sinterklaascommissie is samen met de AC al druk bezig met de voorbereidingen om de Sint op 3 december te kunnen
ontvangen.
Ook dit jaar zullen wij de Sint periode op school inkorten en niet meedoen aan de verhaallijn van het sinterklaasjournaal.
Wij volgen onze eigen verhaallijn.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2021/2022 is vastgesteld op € 20,- per kind. Afgelopen
week heeft u hiervoor een brief ontvangen per mail. We hebben al wat betalingen ontvangen,
waarvoor dank!
U kunt de ouderbijdrage overmaken op 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!
groeten van de Activiteiten Commissie
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Stichting Elan zoekt leerkrachten/ leraarondersteuners / onderwijsassistent
Stichting Elan zoekt nieuwe collega's, kent u iemand die enthousiast is over het
onderwijs of zoekt u zelf een nieuwe uitdaging?
Neem dan contact op met de stichting via: www.stichtingelan.nl

BHV op school
Het BHV team is dit jaar weer een enthousiast team bestaande uit Juf Saskia, juf
Sabrina, juf Mariëtte, juf Sharón, meester Maurice en meester Sven.

Wat zijn de taken van een BHV’er?

Een BHV’er…
• verleent eerste hulp bij ongevallen (EHBO) ✅
• blust beginnende branden ✅
• ontruimt het bedrijfspand in geval van nood ✅
• schakelt de hulpdiensten in bij noodgevallen ✅
• kan reanimeren & omgaan met een AED ✅

•

Een BHV'er krijgt elk jaar bijscholing op zowel theoretisch gebied als het daadwerkelijk
oefenen in de praktijk.
Dit jaar worden er op school nog ontruimingsoefeningen gepland en zorgen wij dat alle
leerlingen en medewerkers op de juiste manier, veilig uit het pand komen.
Trefwoord
Allerheiligen
Op 1 november is het Allerheiligen. De Rooms-Katholieke kerk herdenkt de overleden Christenen die op een bijzondere
manier geleefd hebben naar het voorbeeld van Jezus. Zij werden heilig (van bijzondere waarde) verklaard door de paus
van Rome en dienen als voorbeeldfiguren voor de gelovigen. Denk aan Maria de moeder van Jezus, aan Sint Petrus en Sint
Paulus, apostelen van Jezus. En wat dacht je van de bisschoppen Sint Willibordus en Sint Nicolaas.
Je kunt hun afbeeldingen tegenkomen in de prachtige ramen van kerken.
Soms zie je de namen van heiligen terug in kerken, ziekenhuizen en scholen die
naar hen zijn genoemd. De namen van heiligen vind je, vaak een beetje
aangepast, ook nog terug in voornamen en doopnamen. Sint Petrus wordt dan
Pieter, Piet, Peter of Petra.

•
•
•

Kent u misschien een kerk of school met de naam van een heilige?
Is uw voornaam misschien afgeleid van de naam van een heilige?
Naar wie bent u genoemd? Wat betekent die naam?

In de maand november komen de volgende thema's ter sprake tijdens de lessen
van Trefwoord:
Krijgen (week 44 t/m 46; 1 t/m 19 november)
Inhoud: Over krijgen en pakken, ontvangen en nemen. Over alles eruit halen wat erin zit en krijgen wat het leven je
toebedeelt.
Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).
Zie je het? (week 47 t/m 49; 22 nov t/m 10 dec)
Inhoud: Over tekenen zien en begrijpen van wat nog niet is. Over oog hebben voor de signalen van een toekomst van
vrede en rechtvaardigheid.
Bijbel: Jesaja’s visioenen van nieuw koningschap en vrede (Jesaja 1 t/m 11).
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BELANGRIJKE DATA IN NOVEMBER 2021
Dag / Datum

Wat

In de weken van maandag
25 oktober t/m 5 november

OPP - gesprekken

Vrijdag 5 november

Nationaal Schoolontbijt

Vrijdag 5 november t/m
vrijdag 12 november

Week van de mediawijsheid

Vrijdag 12 november

sportclinic

Maandag 15 en maandag 22
november

Lesjesmiddagen meervoudige intelligentie

Maandag 22 november

Toetsen schoolverlaters
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