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Beste ouder(s), verzorger(s),  

 
Vandaag werden we wakker met een dik pak sneeuw maar de zomertijd is toch echt ingegaan. Dagen worden langer, 
narcissen komen uit en de bomen staan in bloei. De lente is begonnen en de eerste zonnige dagen zijn een feit!  
Deze periode hebben wij een aantal leuke activiteiten voor onze leerlingen. De eerste MI-middagen hebben 
plaatsgevonden. Woensdag 13 april wordt het plein feestelijk geopend en vieren wij samen met u en de leerlingen het 
Paasfeest. Vrijdag 22 april staat geheel in het teken van de Koningsspelen.  
 

Juist nu willen wij van deze dagen een feestje maken voor de leerlingen!  

 
Ruth Schraven  

 
Social media, internet en gamen  
 
Steeds meer leerlingen hebben een smartphone of spelen online games.  

Ook online is het belangrijk uw kind te begeleiden en goede afspraken te maken over gamen, internet- en 
telefoongebruik. 
 
Tijdens de ELAN-studiedag hebben wij een workshop gevolgd over dit onderwerp, de tips delen wij graag met u! 

 
Een open gesprek tussen ouder en kind over het internetgebruik 

 
• Vraag naar zijn of haar online interesses – kraak niet af, sta open, wees 

geïnteresseerd.  
• Vraag uw kind om advies over een bepaalde app, social media of smartphone 

instelling.  
• Kijk samen naar mediabeelden en bespreek actuele ontwikkelingen rondom 

thema social media en vraag naar zijn of haar mening en ervaringen.  

• Oefen samen hoe je kind kan reageren op een onverwachte situatie.  
• Bespreek met uw kind het grote bereik van internet, ook onbekenden, kunnen 

meekijken.  
• Bespreek de impact van online pesten en denk na voordat je iets doorstuurt: is het waar, help je iemand 

ermee, is het aardig 

• Deel nooit beeldmateriaal van iemand waarvan je weet dat diegene dat niet leuk vindt 
• Doe online nooit, wat je offline ook niet zou doen! 

 
 
Maak afspraken over het internetgebruik van uw kind  
 

• Hoe ga je om met online groepsdruk? Denk hierbij aan grensoverschrijdende beelden, stickers, challenges etc. 
Wat is de reden om hieraan mee te doen? Moet je overal aan meedoen?  Voelt het niet goed, zeg dan nee. 

Eventueel samen met iemand anders. Of roep hulp in. Nee zeggen is ok. Maar ook: als een ander nee zegt 
tegen jou, respecteer dan die grens. Nee als antwoord is ook ok.  

• Met wie word je wel of niet online vrienden?  
• Welke informatie deel je wel of niet online? Tip: maak een privacy lijstje 
• Hoe ga je om met foto’s (van jezelf en anderen) en met de camera/ webcam?  
• Wat doe je als er iets misgaat (ruzie, pesten, virus, geweld)?  
• Tijdsbesteding: wanneer, hoe lang en tot hoe laat mag je online? 
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Tijden 
 
Het is weer even wennen nu de zomertijd is ingegaan.  
We merken dat sommige leerlingen laat binnenkomen.  
De lessen starten echt om 8.40! 

 
 
 

 
Paasviering, u komt toch ook? 

 
Eindelijk na twee jaar weer een echte Paasviering op school!  
In de ochtend zullen we in de klas aandacht besteden aan het Paasverhaal, gaan we paaseieren zoeken en wordt ons 
nieuwe plein feestelijk geopend. 

We eindigen de dag met een gezamenlijke paaslunch in de klas en daar willen we u graag voor uitnodigen! 
  
Iedere leerling mag 1 persoon/begeleider uitnodigingen om mee te lunchen in de klas. 

Vanwege de beperkte ruimte in het klaslokaal mag er maar 1 begeleider aansluiten per leerling en is er helaas geen plek 
voor jongere broertjes en zusjes. 
  
We hopen echt van harte dat er voor iedere leerling iemand mee kan lunchen, het is zo sneu als er leerlingen zijn 
zonder gezelschap. 
  
Kunt u zelf niet mee? Vraag dan een broer, zus, opa, oma, oppas of buurvrouw om met uw kind mee te lunchen in de 

klas. 
  
Wanner                          woensdag 13 april 
Wie                               1 begeleider per kind (ouder, broer, tante e.d.) 
Inloop                           vanaf 13.00 uur 
Start lunch in de klas      13.15 uur 

  

Wij verzorgen de lunch maar vragen u daarnaast om iets lekker mee te brengen als aanvulling. Op parro zal hiervoor 
een intekenlijst verschijnen waarop u kunt aangeven wat u mee zult brengen. 
  
U heeft een strookje ontvangen, graag het strookje inleveren bij de leerkracht.  
  
De lunch komt in de plaats van de inloopavond op 6 april. Deze vervalt. 

We hopen u woensdag 13 april te ontmoeten! 
  
Hartelijke groet, 
De paascommissie 
 

  
 

 
Ramadan en Pasen 
 

De paaslunch valt dit jaar helaas samen met de Ramadan.  
Wanneer uw zoon/dochter meedoet aan de Ramadan en dus niet deel kan nemen aan de lunch, wilt u ons dat dan laten 
weten? Ook als uzelf meedoet aan Ramadan bent u meer dan welkom!  
 
We zorgen ervoor dat er voor die leerlingen en ouders/begeleiders een andere gezellige activiteit wordt georganiseerd. 
 

 



 

 

  3/7 
 

 
ALGEMENE INFORMATIE 

 

 
Koningsspelen 22 april  

Vrijdag 22 april worden weer de landelijke koningspelen gehouden. Onze school doet daar 

natuurlijk ook aan mee! Op deze dag gaan we lekker sporten, spelen, dansen en met elkaar 

ravotten.  

Op de dag zelf wordt een lunch verzorgd door school. Neem wel een extraatje zoals een boterham 

mee zodat de kinderen geen trek kunnen krijgen.  

Houden jullie rekening met het weer.? Als het zonnig is, smeer de kinderen in de ochtend in met 

zonnebrand want we doen veel buiten. Als het wat minder weer is, geef een dikke jas mee.  

Groet, Meesters Sven en Maurice  

 
 
 
 
 
Eindtoets schoolverlaters Route 8 

 
Op donderdag 21 april wordt bij de kinderen die naar de middelbare school gaan 
een eindtoets afgenomen. Vanaf vorig schooljaar geldt dat de eindtoets ook 
verplicht is voor het speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO). 
 
Wij hebben als stichting Elan ervoor gekozen om de Route 8 toets af te nemen bij 

de kinderen. De schoolverlatende kinderen hebben in november 2021 de ADIT gemaakt en Route 8 is van dezelfde 
makers, dus herkenbaar voor de kinderen.  
 
 

De Route 8 toets wordt op de computer gemaakt en de kinderen maken de verplichte onderdelen: leesvaardigheid, 
woordenschat, taalverzorging, begrippenlijst, getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden.  
Iedere toets is uniek, dat wil zeggen dat het niveau van de toets zich aanpast aan het niveau van uw kind. Ieder kind 

doorloopt op deze manier een eigen route van vragen. Na de afname van de toets ontvangen wij als school de 
rapportages van alle kinderen en zullen die vervolgens met de ouders delen. 
 
Op donderdagochtend 21 april zal er geconcentreerd gewerkt worden in BB3 en vragen we van de andere kinderen om 
daar rekening mee te houden.  
 
Iedereen veel succes! 

 

 
Schoolfotograaf  
 
Op 15 juni komt de schoolfotograaf. Dat duurt nog even, maar wij krijgen regelmatig de vraag of broertjes/zusjes van 

andere scholen ook op de foto mogen. 

 
Dit jaar gaan we aan het begin van de dag deze mogelijkheid bieden als u dit graag wilt met uw kinderen.  
Als u hier gebruik van wilt maken, geef uw kind dan op via saskia.vandijk@sbodewijngaard.nl vóór 23 mei a.s. en u 
hoort dan via Saskia hoe laat uw kind met broertjes en/of zusjes welkom is om op de foto te gaan. 
Dit zal naar verwachting zijn tussen 08.30 en 09.00 uur. 
 

In verband met de planning van de fotograaf voor alle klassen, is het niet mogelijk 
om op inloop langs te komen. U dient zich dus echt op te geven hiervoor.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:saskiavd@sbodewijngaard.nl
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Help! Mijn kind vloekt 
 
10 Tips  
 
1. Geef het goede voorbeeld.  

2. Ruwe taal staat niet op zichzelf. Bedenk: Waarom gebeurt dit?  
3. Ieder kind is anders. Houd rekening met eventuele beperkingen van het kind.  
4. Bij boosheid, reageer begripvol. Beter nog: bespreek het gedrag op een rustig moment.  
5. Leg uit wat de betekenis is van lelijke woorden.  
6. Leg uit wat lelijke taal doet bij anderen.  
7. Vertel hoe het wél moet. Welk gedrag verwacht u van uw kind?  
8. Beloon het goede gedrag. 

9. Opvoeden is werk van lange adem. Stel grenzen. 
10. Blijf corrigeren 

 

 
Trefwoord - Lente en Pasen  

De Waarom vieren we Pasen in de lente? Pasen valt altijd op de eerste zondag na 

de eerste volle maan in de lente:  

  

Ik zie, ik zie wat jij ook ziet:  

de lente kleurt de wei.  

De gele zon.  

Een gele bloem.  

Een gele veer en nog veel meer.  

De kuikens kruipen vrolijk uit hun ei.  

In het voorjaar leeft niet alleen de natuur op. Licht, warmte, groene bladeren en de eerste kleurige bloemen zorgen dat 

ook de mensen opleven. In het land waar Jezus leefde, vierde men in het voorjaar na de doodse winter een lentefeest. 

De eerste oogst zorgde voor nieuw graan en dat betekende: vers meel voor nieuw brood. Later gingen de Joden tijdens 

dit lentefeest hun bevrijdingsfeest vieren, het Pesachfeest. Ze vertellen opnieuw het oude verhaal dat ze onder leiding 

van Mozes bevrijd werden uit de slavernij in Egypte. Later gingen ook de christenen rond deze datum hun paasfeest 

vieren. Omdat Jezus (die een Jood was) stierf tijdens het Pesachfeest. Pasen is dus het feest van Jezus’ dood en leven, 

én het feest van de lente. Vandaar al die lentesymbolen zoals paaseieren, paashazen, paastakken en paasvuren.   

De verhalen, liedjes en gedichten in dit thema nodigen de kinderen uit om te ontdekken dat mensen ook hun eigen 

leven kunnen vernieuwen. Door bijvoorbeeld een nieuwe vriendschap aan te gaan, of door een vriendschap los te laten 

die niet meer werkt. Door te werken aan een wereld die duurzamer is, en waarin we ons meer met elkaar verbonden 

voelen.  

 

 
Inloopavond 6 april komt te vervallen 
 
Vanuit de vragenlijst aan ouders is gebleken dat ouders vaker met hun kind in de klas willen kijken. Daarnaast zijn 
inloopavonden lastig voor ouders met jongere kinderen. Om die reden is besloten een paaslunch te organiseren met de 
kinderen en ouders/verzorgers i.p.v. een inloopavond.  
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Verkeersveiligheid en het praktisch verkeersexamen 
 
Het veilig bewegen van kinderen in het verkeer is vooral zaak van de ouders. U als 
ouder leert uw kind fietsen als het jong is en begeleidt uw kind tijdens het opgroeien 
om zich vervolgens veilig te bewegen in het verkeer. 
 

Als school besteden wij aandacht aan de verkeersveiligheid door het geven van 
theoretische verkeerslessen met onze nieuwe methode Let's Go en door leerlingen 
van groep 7 mee te laten doen aan zowel het theoretisch als het praktisch 
verkeersexamen. Het doel van dit laatste is leerlingen verkeersveiligheid in zowel 
theorie als praktijk bij te brengen, mede ter voorbereiding op de middelbare school 
waar de meeste leerlingen met de fiets naar toe gaan. 
 

 
 

Maandag 28 maart hadden de leerlingen van groep 7 het theoretisch verkeersexamen. Van de 20 
leerlingen zijn er 14 geslaagd, super knap! De overige 6 leerlingen zullen het examen nog gaan 
herkansen. Zij spreken met hun leerkracht af wanneer zij dit gaan doen.  
 

Wanneer de leerlingen geslaagd zijn voor hun theoretisch verkeersexamen, volgt vervolgens het 
praktisch verkeersexamen. De leerlingen van onze school kunnen meedoen aan het praktisch 
verkeersexamen dankzij subsidie vanuit de gemeente Huizen. Tijdens dit fietsexamen moeten 
leerlingen in tweetallen een vaste route door Huizen fietsen, waarbij leerlingen langs 
controleposten komen. Om de vaste route veilig te kunnen fietsen is het belangrijk dat ouders met 
hun kind de route vooraf (het liefst meerdere keren) oefenen, zodat de kinderen weten welke 

verkeersregels er gelden en u uw kind kunt coachen in het veilig deelnemen aan het verkeer. Zoals het woord het al 

zegt is het praktisch verkeersexamen een examen om te beoordelen of kinderen zich veilig gedragen in het verkeer. 
 
Bent u, als ouder van de bovenbouw, in de gelegenheid om op dinsdag 31 mei te helpen bij het fietsexamen van 8.40 
uur tot uiterlijk 13.00 uur? Dan zoeken wij u! 
Geef uzelf op bij de leerkracht van uw kind of bij mij: s.balje@sbodewijngaard.nl.  
Alleen bij voldoende hulp kan het fietsexamen doorgaan. 

 

 

 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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Traktatie 
De Wijngaard is een gezonde school. Wij hebben extra aandacht voor beweging (de buurtsportcoaches in de pauzes en 
sportclinics) en gezonde voeding (Smaaklessen, fruit eten en gezond eten meenemen voor in de pauzes).  

 
Daarnaast stimuleren wij een gezonde traktatie of kunnen kinderen kiezen voor een leuke activiteit met de groep in plaats 
van een traktatie. Zo kiezen er regelmatig kinderen om extra buiten te spelen of voor vrije tijd om zo hun verjaardag met 
de klas te vieren. Van ouders van kinderen die iets willen trakteren krijgen we soms te horen dat het lastig is om iets te 
bedenken. Daarom zullen wij in de maandbrief af en toe wat suggesties geven. 
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PBS april  
   
De komende periode staan de afspraken voor de kapstok centraal.  
Dit betekent dat we in alle groepen extra aandacht besteden aan de hoe wij de jassen en tassen opbergen.   

 

Samen gaan we voor:  
  
• Veiligheid; Ik hang mijn tas en jas aan mijn eigen haak.  
 
• Respect; Ik wacht op mijn beurt. 
 
• Verantwoordelijkheid; Ik zorg dat de ander zijn spullen op kan hangen. 

 

Groetjes, Bettina 

PBS - coördinator 

 

 
Vakantierooster 2022 – 2023 
 
De vakanties  voor volgend schooljaar zijn inmiddels ook bekend. 
LET OP: de studiedagen gaan wij nog als team bepalen, deze zullen wij voor de zomervakantie bekendmaken. 
 
Herfstvakantie                 : maandag 17 oktober 2022 t/m Vrijdag 21 oktober 2022 
Kerstvakantie                   : maandag 26 december 2022 t/m Vrijdag 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie           : maandag 27 februari 2023 t/m Vrijdag 3 maart 2023 
Goede Vrijdag en Pasen: vrijdag 7 april 2023 t/m Maandag 10 april 2023 
Meivakantie                     : maandag 24 april 2023 t/m Vrijdag 5 mei 2023 
STUDIEDAG ST. ELAN     : maandag 8 mei 2023 
Hemelvaart                      : donderdag 18 mei 2023 t/m Vrijdag 19 mei 2023 
Pinksteren                        : maandag 29 mei 2023 
Zomervakantie                : maandag 24 juli 2023 t/m Vrijdag 1 september 2023 
 

 

BELANGRIJKE DATA  IN APRIL 2022 

 

Dag / Datum Wat 

 
Maandag 4 april 

 
MI middag  

 

 
Woensdag 6 april 

 
Inloopavond KOMT TE VERVALLEN (i.v.m. Paaslunch) 
 

 
Woensdag 13 april  

 
Paasviering met lunch  
 

 
Donderdag 14 april 

 
Leerlingen zijn vrij i.v.m. studiedag 
 

 
Vrijdag 15 april t/m 
maandag 18 april 
 

 
Leerlingen zijn vrij i.v.m.Paasdagen 
 

 
Donderdag 21 april 

 
Eindtoets Route 8 schoolverlaters 
 

 
Vrijdag 22 april 
 

 
Koningsspelen 

 


