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Beste ouder (s), verzorger (s), 

 
Ook bij ons op school willen wij gericht zijn op samenwerking. Samenwerking met onze leerlingen, samenwerking 
tussen collega’s onderling, maar vooral ook samenwerking met u als ouders. Met het uitgangspunt om vanuit een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid te werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling). Samenwerken 
tijdens de coronacrisis blijft een uitdaging, ook nu er weer meer mag en kan. 
 
Voor nu wil ik wil u allen (ouders en leerlingen) bedanken: voor de flexibiliteit en creativiteit, jullie inzet en 

betrokkenheid.  Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: ik ben trots op de kracht en verbondenheid op De Wijngaard van 
medewerkers, leerlingen en ouders. Dat maakt een school een school!   

 
Dank dat jullie De Wijngaard de prachtige school maken, die ze is!  
 
 

 
 
Ruth Schraven 
 

 
Conciërge per 1 maart  
 
Mijn naam is Thijs. Ik ben vader van 2 prachtige grote zonen en al heel lang gelukkig getrouwd met Pauline. Jullie 
waarschijnlijk welbekend als juf Pauline. Ik ben mijn werk-carrière begonnen als schoolfotograaf, daarna ben ik aannemer 
geweest. De afgelopen 14 jaar heb ik bij de Praxis in Huizen gewerkt. Toen kwam er een hele leuke uitdaging op mijn 

pad, namelijk conciërge worden op 3 hele leuke scholen: De Wijngaard, Elan Primair en de Annie MG Schmidtschool. Deze 
uitdaging ga ik graag aan! Na de voorjaarsvakantie ben ik op dinsdag en om de week woensdag bij jullie op school. Ik 
heb er zin in!  
 
Tot snel, Groetjes Thijs 
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De week van de Lentekriebels 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

De week van de lentekriebels is van 21 t/m 25 maart. 
In de week van de lentekriebels worden in alle klassen lessen gegeven rond het thema “Relaties en seksualiteit”. 
We gebruiken hierbij de mooie lesmethode Kriebels in je buik met lessen die passen bij de leeftijd en belevingswereld 
van de kinderen. De lessen dragen eraan bij dat kinderen een positief zelfbeeld en 

vaardigheden ontwikkelen op het gebied van weerbaarheid, relaties en seksualiteit. 
De lessen gaan over vriendschap, liefde, relaties, lichamelijke veranderingen en/of voortplanting en omgangsregels. 

 
Wilt u er meer over lezen, dan verwijzen we naar de website van de week van de lentekriebels; www.kriebelsinjebuik.nl 

Yolanda 

 

 
Plein 
 
Inmiddels is er veel gaande op ons schoolplein: de zandbak is verdwenen, de boom is verplaatst, het oude speelhuisje 
wordt gesloopt, alle speeltoestellen zijn uit elkaar gehaald en stenen worden verwijderd of gesneden. Elke dag 
verandert er eigenlijk wel iets op ons vertrouwde schoolplein. Zolang er op het schoolplein druk gebouwd en gesloopt 

wordt, spelen wij tijdens de pauzes in het speeltuintje of op ons voetbalveld (daar verandert gelukkig niks aan). Dit is 
natuurlijk even wennen, maar het is voor een goed doel! 

Wanneer het nieuwe schoolplein klaar is, laten wij dit met prachtige foto's in ons maandbericht zien en we gaan het 
nieuwe schoolplein uiteraard feestelijk openen met de leerlingen! 

 
 

Schoolvoetbaltoernooi 

30 maart en 8 april komen er 4 teams van onze school uit in het Huizense schoolvoetbaltoernooi.  

De wedstrijden worden gespeeld op de voetbalvelden van SV Huizen (IJsselmeerstraat 3, Huizen). Dit toernooi is dit 
jaar ook online live te volgen via https://www.tournify.nl/live/huizenschoolvoetbal Als het goed is hebben alle kinderen 
die meedoen een e-mail gekregen met info over het toernooi. Mocht u deze info niet gekregen hebben maar u heeft uw 
kind wel opgegeven, mail even met m.beiler@stichtingelan.nl 

Groet Maurice  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kriebelsinjebuik.nl%2F&data=04%7C01%7Cm.oosterom%40sbodewijngaard.nl%7C75cdd75c92a148e980fa08d9efe9b936%7Ced5e6cbc5694467faf0db81c27ee6808%7C0%7C0%7C637804609376937658%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hTG8Ggh8Xqsw3PYD%2FBzS6P8dXhFuPb31wly3cfiqxZo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tournify.nl%2Flive%2Fhuizenschoolvoetbal&data=04%7C01%7Cr.schraven%40sbodewijngaard.nl%7Cf2c983b177814f86fb5108d9fbae332d%7Ced5e6cbc5694467faf0db81c27ee6808%7C0%7C0%7C637817547863156594%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UytnMu77fkwUrzhQyvbVJzJU10JtyoANXQZFwjVCodc%3D&reserved=0
mailto:m.beiler@stichtingelan.nl
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Studiedag maandag 21 maart: leerlingen zijn vrij 
 
Maandag 21 maart is de jaarlijkse studiedag voor alle medewerkers van onze stichting Elan. Dit is een dag dat wij over 
verschillende thema’s met elkaar in gesprek gaan. Een dag waarin wij allen weer geïnspireerd worden en veel leren ten 
dienste van ons dagelijks werk in de klas en op school.  

 
 

 
Bericht vanuit de MR 
 

 
Dinsdagmiddag 1 maart hadden we weer MR overleg. We hebben onder andere de volgende onderwerpen met elkaar 
besproken: 

- Verkeersveiligheid rondom school  
- Corona  
- Op zoek naar nieuw MR lid oudergeleding vanuit onderbouw/middenbouw 
- Terugkoppeling bijeenkomst input strategisch beleidsplan  

- Stand van zaken jaarplan 
- Opbrengsten npo-gelden gemeente Huizen 
- Wijngaard-plan leerkracht centraal  
- Zinus en oudertevredenheid 

 
 
Zoals u ziet willen we onze MR graag versterken met een ouder vanuit de onderbouw of middenbouw groepen. Lijkt dat 

u dat wat? Laat het ons weten via de mail of spreek ons aan. We vertellen graag meer over wat we doen voor de MR.  
Wilt u meer weten over een van de onderwerpen of iets anders met ons bespreken mail ons dan via 
mrwijngaard@stichtingelan.nl  
 

 
Hartelijke groet,  

Gerda Troost 
Marjan Stouten  
Rene Godlieb 
Renske Van der Veen 
 

 

Schoolverlaters 
 
Een spannende periode voor onze schoolverlaters: tussen 28 februari en 04 maart 2022 (voor 12.00 uur) moeten de 
groep 8 leerlingen worden aangemeld op hun nieuwe school voor voortgezet onderwijs. Alle leerlingen in groep 8 
hebben inmiddels hun schooladvies (en adviesformulier) gekregen. Aanmelden dient gedaan te worden met het 
inschrijfformulier van de VO-school en het adviesformulier van de basisschool. Leerlingen die als advies 
praktijkonderwijs of VSO hebben gekregen kunnen overigens al eerder aanmelden. 

 
 

 
Verkeersveiligheid rondom de school 
Lange tijd is het goed gelukt om het Ellerstveld veilig te houden. Inmiddels valt op dat auto’s weer buiten de 

parkeervakken parkeren of op straat stoppen om kinderen af te zetten. Naast dat dit onveilige stituaties veroorzaakt 
voor bijvoorbeeld de fietsers en u uw kind toch ook het goede voorbeeld wilt geven, geeft dit ook veel overlast voor de 
buurt. Wilt u allen er weer voor zorgen dat u parkeert in een parkeervak en wanneer u uw kind alleen maar afzet op de 
‘kiss and ride’ plekken? 

 
 
 

mailto:mrwijngaard@stichtingelan.nl
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Trefwoord maart ‘Ontbreken’ 
 

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 periode komt het thema Meedoen en Bijzondere ontmoetingen aanbod.  

Week 8/9 en 10 (21 februari t/m 11 maart): Meedoen 

Dit thema gaat over de uitnodiging om mee te doen. Over de motieven achter de 

keuze voor verbintenis, meedoen of afzijdigheid. De Bijbelverhalen gaan over: 

Meedoen aan het Koninkrijk van God. De gelijkenissen van het grote feest en de 

bruidsmeisjes (Matteüs 5, 11, 14 en 25).  

Week 11 en 12 (14 t/m 25 maart): Bijzondere ontmoetingen  

Dit thema gaat over de waarde van de ontmoeting tussen mensen. En wat een ontmoeting een bijzondere betekenis 

kan geven. De bijbelverhalen gaan over: OB: Jezus ontmoet Zacheüs, Mattheüs, vier vrienden en een zieke man, Jaïrus 

en zijn dochtertje (Lucas 5, 8 en 19; Mattheüs 9); MBB: Jezus ontmoet Zacheüs, Maria en Marta, een verwarde man, 

een vrouw uit Kanaän (Lucas 8, 10 en 19; Matteüs 15)        

                                                                                                                

 
Nieuws van de leerlingenraad 

 
Door zowel de uitval van leerkrachten als leerlingen, is het elke keer weer een uitdaging om met de 

leerlingenraad bij elkaar te gaan zitten. Maar het is een super enthousiaste club, dus de 
bijeenkomsten die er zijn, bruisen altijd.  
De afgelopen vergaderingen hebben we met elkaar de nieuwe plannen voor het schoolplein bekeken. 

Daarna is het plan door de leerlingen in alle klassen gepresenteerd. En wanneer u dit leest, is er 
hopelijk al een deel van het nieuwe plein gerealiseerd.  

 
In maart een foto van Sinterklaas? Dat klopt! Want de leerlingenraad heeft uitgebreid van gedachten 

gewisseld over een mogelijke nieuwe invulling van het Sinterklaasfeest voor de Midden- en Bovenbouw. 
Uiteindelijk is er gestemd en hebben ze ervoor gekozen om het volgend schooljaar in een nieuw jasje te 
steken. Niet meer de traditionele surprises, maar een spelvorm. Elke klas gaat dit komend jaar met zijn 
eigen leerkracht verder invulling geven. Na het Sinterklaasfeest gaan we evalueren of deze nieuwe vorm 
een succes is. 

 

En dan de kooklessen. Ook een idee van de leerlingenraad. 
De leerlingenraad wil graag dat er meer kooklessen komen op school voor alle groepen. 
Dat elke groep iets met koken gaat doen, is al afgesproken. Er wordt nu een rooster gemaakt, zodat Judit op de vrijdag 
af en toe kan meehelpen. Met de eigen groep vindt er dan een gezonde kookles plaats, waarna het ook in de eigen 
groep gezellig met elkaar wordt opgegeten.  

 
Daarvoor hebben we wel levensmiddelen nodig.  

De leerlingenraad heeft samen met Ruth een brief opgesteld om bij supermarkten te vragen of ze 
willen sponsoren. 
De leerkrachten gaan in hun eigen klas vragen of er kinderen zijn die familieleden hebben die 
werken in de supermarkt. Dan geven we ze een uitgeprinte sponsorbrief mee om af te leveren in de 

supermarkt. 
 
Maar… leest u dit en heeft u daar zelf een goed idee over of werkt u in een supermarkt en wilt u met ons daarover wel 

eens in gesprek: WE HOREN HET GRAAG!!!!! 
 
Groetjes de leerlingenraad:  
 
Juf Judit, Dylan, Desi, Romy, Aalya, Lotte en Jay 
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PBS - tips voor ouders voor het geven van complimenten 
 
De 4:1 regel is belangrijk binnen PBS en staat voor 4 complimenten tegenover 1 correctie. Kinderen groeien door 
complimenten. Als kinderen van hun ouders vaak horen wat zij goed doen, vinden zij het makkelijker om ‘nee’ te 
accepteren op de momenten dat iets niet mag. 

Als je er niet aan gewend bent om complimenten te geven, zal dat in het begin vreemd en onwennig aanvoelen. Maar 
hoe vaker je ze uitdeelt, hoe makkelijker het gaat. Als je kinderen complimenteert met goed gedrag, is er niets namaak 
aan. Kinderen die complimenten krijgen, complimenteren op hun beurt ook, en voor hen is het dus heel natuurlijk. 
 
Tips voor thuis:  
 
Tip 1: Dagelijks complimenten geven voor goed gedrag.   

Neem elke dag even de tijd om aandacht te besteden aan positieve kwaliteiten van je 
kind. Maak minstens één opmerking over iets positiefs dat je kind zei, deed of probeerde 
te doen. Het is waarschijnlijker dat kinderen positief gedrag in stand houden, wanneer 
ze leren dat ze door positief gedrag aandacht krijgen.  

‘Wat fijn dat je…’.. of bijv. ’ Wat goed van je dat je……’  
 

Tip 2: Belonen van gewenst gedrag  
Hang op een centrale plaats in huis een beloningslijstje op (bijvoorbeeld in de keuken, op een prikbord, op de koelkast, 
e.d.). Schrijf er 6 leuke kleine activiteiten op die je samen met kind kunt gaan doen als hij/zij zich positief heeft 
gedragen die dag. Spreek ’s ochtends met je kind af welke activiteit jullie aan het eind van de dag samen doen als 
hij/zij zich de hele dag aan een bepaalde afspraak heeft gehouden.  
Voorbeeld: ‘ik hang mijn jas op als ik binnen kom’, ‘ik ruimt mijn tas op als ik van school kom’, ‘ik loop rustig op de 
trap’. Wanneer je merkt dat je kind zich die dag aan deze regel houdt, maak je een compliment of deel een sticker uit.  

 
Tip 3: Verrassingsbriefje schrijven  
Leg zo nu en dan een verrassingsbriefje of kaartje neer; onder de dekens, in de schooltas, de broodbak of in de jaszak 
van je kind om positief gedrag te complimenten. Schrijf er kort en duidelijk op wat je zo goed vindt van je kind; ‘Je 
kwam direct toen ik je riep, super!’ of ‘Je hebt je kleding in de wasmand gedaan na het douchen, fijn!’  
 
Tip 4: Het complimentenspel  

Dit spel kun je bijvoorbeeld tijdens het eten spelen. Gooi een munt op om te bepalen wie begint. Kop begint. Maak een 

compliment over iemand die aan tafel zit, maar zeg niet wie het is. Bijvoorbeeld: ‘Ze heeft een mooie trui aan’. De 
andere proberen te raden wie het is. Wordt er verkeerd geraden, maak dan nog een compliment: ‘Ze helpt altijd 
geweldig bij het lezen op school’. Als het na 3 complimenten nog niet geraden is, noem de naam.  
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Gemeenteraadsverkiezingen 
 
De Gemeenteraadsverkiezingen gaan weer plaatsvinden in maart. 
Op 4 maart brengen drie gemeenteraadsleden een bezoek aan de bovenbouwgroepen van De Wijngaard. BB1 t/m BB3 
gaan in gesprek Jessica Prins (VVD), Paul Lekkerkerker (Dorpsbelangen Huizen) en Fleur van der Kleij (Leefbaar Huizen) 

over democratie en verschillende politieke standpunten. 
 

 
 

 
 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  
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BELANGRIJKE DATA IN MAART 2022 

 

Dag / Datum Wat 

 
 

 
 

 
Donderdag 17 maart 
 

 
Adviesgesprekken kleuters: LET OP komt te vervallen. Bettina informeert u over 
een nieuwe datum 
 

 
Maandag 21 t/m  

vrijdag 25 maart 
 

 
 

Week van de Lentekriebels 
 

 
Maandag 21 maart 
 

 
STUDIEDAG – LEERLINGEN ZIJN DEZE DAG VRIJ 

 
Maandag 28 maart 
 

 
Lesjesmiddag rondom Meervoudige Intelligentie: LET OP komt te vervallen 
 

 
Woensdag 30 maart 

 
Eerste speeldag schoolvoetbal 

 

 

 

 


