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ALGEMENE INFORMATIE 
 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s),  

  
In deze eerste maanden van het nieuwe jaar ontvangen wij u als ouder weer van harte digitaal of in de school 
voor de rapportgesprekken. Ik hoop dat u door het rapportgesprek een goed beeld heeft van de ontwikkeling van uw 
kind en tot gezamenlijke afspraken komt. Telkens weer blijkt uit onderzoek dat de ondersteuning van u als 
ouder/verzorger bij het leren van uw kind van groot belang is voor de ontwikkeling.  
 
Grote dank aan alle ouders (s) en verzorger(s) die zich extra inzetten voor onze school, zoals de ouders van 

de activiteitencommissie (AC) en de medezeggenschapsraad (MR). De ouderdenktank en de ouders die onze leerlingen 

wekelijks begeleiden bij het schoolzwemmen! Dit jaar zullen wij ook in gesprek gaan met 
een deel van de ouders aan de hand van een nieuw kwaliteitszorginstrument Zinus. Hier 
heeft u inmiddels ook een online vragenlijst voor ingevuld. Uw ervaringen met de school 
gaan we benutten om de onderwijskwaliteit te verbeteren.  
 

Door oplopende besmettingscijfers onder collega’s zitten er regelmatig klassen thuis. Wij 
realiseren ons dat dit veel van u als ouders vraagt, dankzij alle begripvolle reacties van 
ouders voelen wij ons als team enorm gesteund.  
Ik wil alle ouders bedanken voor uw flexibiliteit die de huidige situatie steeds weer van u 
vraagt!  

 
Ruth Schraven 
Directeur 
 
 

PBS oudercontactmiddag 18 februari wordt verplaatst  
 

Op vrijdag 18 februari staat er een PBS-oudercontactmiddag in de jaarplanning. Helaas 
kunnen wij de PBS-oudercontactmiddag met de huidige besmettingsaantallen niet door laten 
gaan, de PBS-oudercontactmiddag wordt verplaatst naar het voorjaar. Wij zullen u tijdig 
informeren over een nieuwe datum. 
 
 
 

 

 
De Wijngaard Voorleeswedstrijd 

 

Op donderdag 3 februari 2022 hebben maar liefst 8 leerlingen deelgenomen aan de finale van de Voorleeswedstrijd van 

de Wijngaard. Iedere klas heeft voorrondes gehouden waarbij uiteindelijk uit elke klas één Voorleeskampioen werd 

gekozen. Deze 8 leerlingen hebben (per bouw) voorgelezen aan de jury bestaande uit juf Ruth en juf Michelle. 

Uiteindelijk zijn er 3 winnaars gekozen, maar alle leerlingen zijn naar huis gegaan met een 

cadeautje! Complimenten voor alle leerlingen en een extra vet compliment voor Noah 

(BB2), Tygo (BB1), Desi (MB3), Lucas (MB2), Youssra (MB1), Sandro en Bjarne 

(OB3/MB1). 

Wij zijn ontzettend trots op alle leerlingen en hun leeskwaliteiten en hopen dat jullie als 

ouders ook lekker voor blijven lezen! 

 

Groetjes van het leespromotieteam 
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SBO De Wijngaard, school van de maand 
 
zie ook: SBO De Wijngaard | leraar in het Gooi 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Trefwoord  

Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de 
methode ‘Trefwoord’. Iedere dag 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. In de komende maand komt het thema Bewonderen aanbod. 

Wat bewondering oproept en ons vermogen tot verwondering. Over wat bewondering van 
mensen kan betekenen. Over het wonder van het kleine en kwetsbare. 

Bijbel: De storm op het meer; het delen van vijf broden en twee vissen; het geloof van de Romeinse officier; het 
toekeren van de andere wang; de vraag aan de rijke jongeling; het kleine mosterdzaadje (Lucas 6, 9 en 17. Matteüs 8, 
14 en 19) 

https://www.leraarinhetgooi.nl/so-school-van-de-maand/de-wijngaard/
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Positive Behavior Support 
  
PBS-lessen in februari: de toiletten 
 
Veiligheid: 
- Ik gebruik de toiletruimte waarvoor deze bedoeld is. 

 
Respect:  
- Ik laat het toilet netjes achter. 
- Ik laat anderen met rust.  
- Ik ben stil. 

 
Verantwoordelijkheid:  
- Ik meld het in de klas als er iets mis is.  

- Ik ga naar het toilet van mijn groep. 
- Ik ga zo snel mogelijk terug naar de klas. 
- Ik was mijn handen na het toiletbezoek. 

 
 
 
 
 

 

De Wijngaard is gezond! 
 
De Wijngaard heeft het vignet Gezonde School wederom behaald! 
Met het vignet Gezonde School laat De Wijngaard zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld 
door deskundigen.  
 
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere 

schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt De 
Wijngaard voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een 
fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale 
ontwikkeling van haar leerlingen. 
 
Bovendien heeft de school speciale aandacht voor de themacertificaten Sport en 

bewegen, welzijn, voeding en zijn wij een rookvrije school.  
 
De Wijngaard is trots op dit behaalde resultaat! 
 
Groet,  
 
Coördinator Gezonde School Sharón en Vakleerkracht Gym Maurice 

 

 
Een nieuw schoolplein! 

 
Met veel trots willen wij u mededelen dat wij een fantastisch nieuw schoolplein krijgen!  

Inmiddels heeft de leerlingenraad alle leerlingen op school 

geïnformeerd en hebben zij de plaatjes bekeken van hoe het gaat 

worden. Feit is dat ons schoolplein groener wordt, minder tegels, 

natuurlijke materialen, meer speelattributen, een leuk parcours 

en het mooie voetbalveld blijft behouden.  

Voor inspiratie kunt u kijken op de website van Exterum: zij 

hebben ons nieuwe schoolplein ontworpen.  

Wij zullen u informeren wanneer wij de daadwerkelijke 

startdatum weten en hopen dat alle kinderen, als het klaar is, 

kunnen genieten van een heerlijk schoolplein!   

 



 

 

  4/4 
 

 
ALGEMENE INFORMATIE 

 

 
PBS schooldoel 
 
Voor PBS zijn wij een aantal weken geleden gestart met een schooldoel op de Wijngaard.  
In periode 4 en 5 hebben wij gewerkt aan het doel om het aantal incidenten rondom pauzetijden te verlagen naar 
maximaal 5 incidenten per tijdvak. Dit doel hebben wij als school behaald!! Wat een toppers! 

Met het gedragsteam is de incidentendata van de afgelopen weken weer geanalyseerd en is er een nieuw schooldoel 
opgesteld voor de komende weken. 
Hieronder kunnen jullie het nieuwe schooldoel voor periode 6 zien. Heel veel succes! 
 
 

 

 
Van de Activiteiten Commissie (AC) 

 
Kleine reminder voor als u de bijdrage nog niet betaald heeft. Bent u het vergeten? Geen 
probleem, Hierbij nog een keer de informatie. De ouderbijdrage bedraagt dit jaar € 20,- per 
kind en u kunt dit bedrag overmaken op rekening NL 55 RABO 0349 6841 62 ten name van 
Ouderbijdrage De Wijngaard te Huizen. Wilt u de naam en groep van uw kind(eren) erbij 
vermelden? 
Tot snel weer op school. 

 
Groet, 
de Activiteiten Commissie 
 

 

BELANGRIJKE DATA  IN FEBRUARI 2022 

 

Dag / Datum Wat 

 
Week van 7 februari en 
14 februari 
 

 
Week van de rapportgesprekken 
 

 
Vrijdag 18 februari 
 

 
PBS oudercontactmiddag: wordt verplaatst naar een andere 
datum! 
  

 

Maandag 21 februari t/m 
vrijdag 25 februari 

 

Voorjaarsvakantie 
 
 

 


