MAANDBERICHT DECEMBER 2021
ALGEMENE INFORMATIE
Beste ouder(s),verzorger(s),
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.
Ruth Schraven

Sinterklaas vrijdag 3 december
Het is toch wat, de hoofdpiet van Huizen heeft z’n been bezeerd tijdens een
nachtje op de daken. Wij hebben alvast een mooi bedje klaargezet zodat de
hoofdpiet kan uitrusten.
Aankomende vrijdag komen Sinterklaas en de Pieten naar De Wijngaard. Alle
leerlingen gaan zoals gewoonlijk om 08.30 uur direct naar hun klas.
OB 1/2 en 3 gaan om 08.45 uur naar buiten om Sinterklaas en de Pieten te
ontvangen op het plein. Helaas zonder ouders, u kunt dus niet op het plein bij
de ontvangst aanwezig zijn.
Hierna bezoeken zij Sinterklaas in de Sinterklaaskamer.
De leerlingen uit de overige groepen vieren Sinterklaas met surprises in de
klassen.
We zijn benieuwd hoe het vrijdag met Hoofdpiet gaat. Zal hij al weer een
beetje kunnen lopen? Of is de rolstoel nodig? We gaan het zien!
De leerlingen van OB1/2 en 3 zijn vrijdag om 12.00 uur vrij!
Kerstborrel leerlingen op de Wijngaard
Voor onze leerlingen is het altijd leuk om ’s avonds mooi aangekleed op school te komen. Daarom organiseren dit jaar
een kerstborrel met de leerlingen in hun eigen klas. Ook dit jaar zijn er vanwege de huidige maatregelen geen ouders
aanwezig.
Op woensdag 22 december worden de leerlingen om 16.00 uur op school verwacht. Iedere groep bedenkt met
elkaar een eigen activiteit tijdens de borrel.
De leerkracht laat via Parro weten welke activiteit is gekozen en welke materialen
of voorverpakte etenswaren de leerlingen meenemen naar de kerstborrel.
U kunt uw kind om 17.30 uur weer ophalen bij het hek waar ze op schooldagen
ook naar binnengaan.
We vinden het leuk als uw kind feestelijk gekleed op school komt! We gaan er
binnen de mogelijkheden een leuke middag van maken! Wij hebben er veel zin in!
Een mooie decembermaand en fijne feestdagen gewenst!
Namens de Activiteiten- en Kerstcommissie
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Even

voorstellen…..

Ik ben Fran Wesdijk en ik ben 20 jaar oud. Ik woon in Hilversum met mijn ouders, broer en zusje en
mijn hond. Ik zit op de Sportacademie in Amersfoort. Ik zit momenteel in mijn 4de leerjaar niveau 4
bewegingsagogie. Ik heb eerder gymlessen gegeven op het speciaal onderwijs en het reguliere onderwijs
en sinds dit jaar loop ik elke woensdag en donderdag stage op de Wijngaard tijdens de gymlessen tot de
zomervakantie. Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken en heb er ook erg veel zin in dit jaar.
Buiten mijn school en stage voetbal ik ook nog en vind ik het erg leuk om op te passen.
Mijn naam is Tara, ik ben 18 jaar en woon in huizen. Ik doe de opleiding
onderwijsassistent in Hilversum, ik zit in mijn laatste jaar. Voor mijn opleiding mag ik
ook stage lopen. Dit doe ik op De Wijngaard in OB3 en MB1. Ik ben er op de maandag,
dinsdag en woensdag. Later dit jaar zal er nog een 4e dag bijkomen

Toetsperiode
Vanaf maandag 13 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 voor speciale leerlingen”. Dit zijn aangepaste toetsen die ontwikkeld zijn voor het
speciaal (basis) onderwijs. Zo zijn bijvoorbeeld bij de rekentoets de opgaven van hetzelfde type
som bij elkaar gezet en is er meer structuur in de toetsen aangebracht. Ook zijn er nieuwe
opgaven ontwikkeld, passend bij speciale leerlingen en wordt er vaker tussendoor instructie
gegeven.
Deze “Toetsen voor speciale leerlingen” zijn volledig gebaseerd op de Cito toetsen voor het
reguliere basisonderwijs. De behaalde resultaten van uw kind kunnen dus ook vergeleken
worden met de niveaus van het reguliere onderwijs.
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 toets situatie 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.

Gezonde school
Er zit nog steeds veel suiker in pakjes sap, vruchtendrank en frisdrank
voor kinderen. Er zijn in het afgelopen jaar wel stappen gezet door
fabrikanten om het suikergehalte te verlagen, maar nog altijd bevatten
veel pakjes drinken (200 ml) zo’n 3 tot 5 suikerklontjes. Op deze poster
is een onderscheid gemaakt tussen fris-en vruchtensappen en
zuiveldranken.
Hoe denken wij hierover op de Wijngaard?
Koolzuurhoudende dranken en energydranken zijn op school niet
toegestaan. Vruchtensappen bevatten veel suikers. Wij adviseren ouders
om deze reden water mee te geven aan hun kind.
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Leerlingenraad op de Wijngaard
Als leerlingen zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen in de groep en op school voelen ze zich daar ook
verantwoordelijker voor. Een van de manieren om de betrokkenheid te vergroten is het organiseren van een
leerlingenraad.
Een paar weken geleden konden leerlingen uit de midden- en bovenbouw zich verkiesbaar stellen. Er was veel
belangstelling! De kinderen hebben een poster gemaakt van hun ideeën en die gepresenteerd aan hun eigen groep. We
hebben verkiezingen gehouden en de volgende leerlingen gaan hun groep en de school vertegenwoordigen:
MB 1 Aaliya, MB 2 Jay, MB 3 Desi, BB1 Romy, BB2 Dylan, BB3 Lotte
Tot de zomervakantie komt de leerlingenraad in ieder geval 6 keer bij
elkaar. Vanuit het team is Judit dit jaar betrokken bij de leerlingenraad.
We bespreken samen wat er beter of anders zou kunnen op school. Dat
doen we aan de hand van de door leerlingen ingebrachte ideeën. De
actiepunten die voortkomen uit de vergadering van de leerlingenraad
worden ook meegenomen in de teamvergadering van de school. En
andersom kan er ook vanuit de teamvergadering een vraag gaan naar
de leerlingenraad.
Een leerlingenraad vergroot leerling betrokkenheid. Ze hebben meer
invloed op dingen die op school gebeuren en voelen zich er
verantwoordelijker voor.
Leerlingen leren ook dat de vertegenwoordigers in de leerlingenraad
daar niet zijn om hun eigen belangen te behartigen. Zo leren ze te om
te denken vanuit de belangen van álle leerlingen: het algemeen belang.

Diploma’s mediatoren uitgereikt!
In het maandbericht van oktober heeft u kunnen lezen dat we alle leerlingen uit BB3 aan het
opleiden waren tot mediator.
De trainingen zijn afgerond en afgelopen vrijdag hebben we met een feestelijk tintje de diploma’s
uitgereikt. Deze week gaan we starten met de mediaties in de praktijk. Tijdens de eerste pauze van
de MB-groepen lopen/spelen er, naast de volwassen pleinwachten, elke dag twee mediatoren buiten.
Wanneer er zich eventueel een conflict voordoet tussen twee kinderen, zullen de mediatoren hun
hulp aanbieden. Wanneer de betreffende kinderen daar gebruik van willen maken, kan dat binnen in
een speciaal daarvoor ingerichte hoek in de bibliotheek.
De inzet van de leerlingen tijdens de trainingen was heel positief. Er werd actief
meegedaan, meegedacht en ook werden de verschillende rollenspellen goed gespeeld om te oefenen.
De eerste weken gaan we elke vrijdag kort bespreken hoe het
loopt en geven we elkaar nog tips.
Er is een rooster gemaakt, zodat iedereen goed weet wanneer hij of zij aan
de beurt is.
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PBS december
Handvaardigheid
Met papier, stiften en verf kunnen kinderen hun fantasie creatief de vrije loop laten. Dit heeft veel
positieve uitwerking op de ontwikkeling van kinderen:

•
•
•
•

Het
Het
Het
Het

bevordert de creativiteit.
verhoogt de concentratie.
traint de motorieke vaardigheden.
zorgt voor plezier en ontspanning

In de maand december staan we hier bewust bij stil, want er
wordt volop geknutseld voor Sinterklaas en Kerst. Wij wensen jullie thuis ook veel creatieve momenten komende
maand.
Op school oefenen wij tijdens handvaardigheid de PBS-afspraken:
Veiligheid:
- Ik gebruik de knutselmaterialen waarvoor ze bedoeld zijn.
Respect:
- Ik zorg dat anderen hun knutselwerk kunnen maken.
Verantwoordelijk:
- Ik ruim na het knutselen het materiaal weer op en laat de ruimte opgeruimd
achter.

Trefwoord - Verrassend
Over hoe we omgaan met verrassingen in ons leven. En wat het betekent om elkaar te kunnen
verrassen.
Hoe gaan kinderen om met die momenten in het leven waarop ze verrast worden? Vinden ze het
boeiend? Kunnen ze de uitdaging zien die er in ligt opgesloten? Of houden ze van
voorspelbaarheid en blijven ze liever binnen hun comfortzone? Hoe ervaren ze het om zelf
verrassend bezig te zijn? En waarom is het eigenlijk belangrijk dat mensen elkaar kunnen
verrassen?
In deze periode rondom Kerstmis hangt het verrassende in de lucht. Niet in de laatste plaats omdat de Bijbelverhalen
over de geboorte van Jezus er zelf vol mee zitten.
De evangelist Lucas vertelt hoe het onverwachte zomaar kan inbreken in je dagelijkse leven. De oude Zacharias wordt
overrompeld met de mededeling dat hij en zijn vrouw, beiden al op hoge leeftijd, nog een kind zullen krijgen. En Maria
wordt verblijd met de boodschap dat zij de moeder van de Messias zal worden. Dat God hiervoor een eenvoudig meisje
uitkiest, mag op zich al verrassend genoemd worden. Dat het onbelangrijke, simpele herders zijn die als eersten de
pasgeboren koning zien, ligt ook al niet voor de hand.
Met deze geboorteverhalen bereidt Lucas ons voor op hoe Jezus later, als volwassen rabbi, voor de nodige opschudding
zal zorgen. Hij gaat aan tafel met tollenaars en andere zondaars, en hij geneest zieken op de sabbat, de heilige rustdag
waarop niet gewerkt mag worden. Daarmee haalt hij de Joodse religieuze leiders uit hun
comfortzone: de wetsregels mogen geen obstakel zijn voor het welzijn van de mens.
Eigenlijk kan dit allemaal geen verrassing meer zijn als je het loflied van Maria in het
eerste hoofdstuk van het Lucasevangelie (Lucas 1, 46) leest: in Gods Koninkrijk staan niet
de machtigen, de aanzienlijken en de rijken centraal, maar de armen, hongerigen en
nederigen. De verhoudingen worden omgekeerd.
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BELANGRIJKE DATA IN DECEMBER 2021
Dag / Datum

Wat

Vrijdag 3 december

Sinterklaasviering
Let op! OB1 /2 en OB3 vrij om 12.00 uur

Maandag 13 december

Start toetsweek

Woensdag 22 december

Kerstborrel op school 16.00 – 17.30 uur

Vrijdag 24 december

ALLE LEERLINGEN VRIJ / Start Kerstvakantie
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