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ALGEMENE INFORMATIE

Beste ouders / verzorgers,
Voor u ligt het laatste maandbericht van dit schooljaar. De maand juli is een maand van afscheid nemen en voor velen
een stap naar een nieuw begin. Schoolverlaters nemen afscheid van hun basisschoolperiode en doen dat ook dit jaar
weer met een fantastische eindfilm. Het oefenen van de teksten en liedjes is te horen en te zien in de school, het belooft
een mooie avond te worden woensdag 13 juli.
Naast de schoolverlaters nemen ook nog een aantal andere leerlingen afscheid van De
Wijngaard omdat ze volgend jaar naar een andere vorm van onderwijs gaan of gaan
verhuizen. Lieve leerlingen; allemaal heel veel geluk, succes en plezier!
In dit maandbericht blikken we terug op het huidige schooljaar en kijken we vooruit naar
2022-2023.
Ruth Schraven

Start extra kleutergroep 2022-2023
Wij verwelkomen dit jaar maar liefst 26 nieuwe leerlingen, dit heeft ons doen besluiten
een extra kleutergroep te starten. Vanaf volgend jaar telt De Wijngaard 9 groepen.
3 Onderbouwgroepen: OB1, OB2, OB3
3 Middenbouwgroepen: MB1, MB2, MB3
3 Bovenbouwgroepen: BB1, BB2, BB3

Wenmiddag dinsdag 12 juli
Zoals ieder jaar organiseren we op de laatste dinsdagmiddag van het schooljaar een
wenmiddag.
Alle leerlingen, zowel de leerlingen die hier al op school zitten, als de nieuwe leerlingen, gaan
naar het klaslokaal waar ze volgend schooljaar les krijgen en maken kennis met hun nieuwe
juf of meester. Dit betekent dus ook voor de leerlingen die naar een andere (middelbare)
school dat zij eerder vrij zijn. Zij kunnen om 12.00 uur naar huis of opgehaald worden.
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Personeelsnieuws
Verlof Michelle
Michelle Kamer gaat met zwangerschapsverlof en is tot 1 januari 2023 afwezig.
Linde Pes, Sharón Baljé en Sara van der Veer zullen tijdelijk IB-taken van Michelle overnemen.

Nieuwe collega's
Met de groei van het aantal leerlingen verwelkomen wij nieuwe collega’s:
OB1/2 onderwijsassistenten: Yara dos Santos en Rozemarijn Berends
BB1/2 zij-instromer: Mark lammer
Van links naar rechts: Yara, Rozemarijn en Mark

In het maandbericht na de zomer zullen de nieuwe collega’s zich aan u voorstellen.
De Medezeggenschapsraad (MR) zoekt twee nieuwe leden
Meedenken over het beleid van de school, de verkeersveiligheid, jaarplannen of ouderbetrokkenheid?
De MR zoekt nieuwe leden!
Heeft u interesse?
Stuur dan Marjan Stouten een mail via: m.stouten@sbodewijngaard.nl
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Terug- en vooruitblik
Schooljaar 2021-2022
o Implementeerde wij Zinus kwaliteit, leren-leren, motiverend lezen
o Professionaliseerde wij middels de studiedagen Zinus, TOS, leren-leren, de leerkracht doet ertoe
o Hebben wij extra ingezet op individuele begeleiding middels Letterster, pre-teaching en woordenschatonderwijs
o Is ingezet op het wegwerken van onderwijsvertraging in samenwerking met expertisecentrum PIOS
o Gingen onze onderwijsresultaten vooruit
o Realiseerde wij een nieuw schoolplein en vijfmaal pleinsport per week
o Werd er Keep-cool, groepsdynamieklessen en rots- en watertraining aangeboden
o Hebben wij een cultuurplan geschreven waardoor er budget is om onze leerlingen met cultuur in aanraking te
laten komen
o Collega’s behaalde de diploma’s leesspecialist, rekenspecialist en expert begrijpend lezen
Schooljaar 2022-2023
o
o
o
o
o
o
o

Gaan wij door met Letterster, pre-teaching, PIOS, Keep-Cool, Rots & water, groepsdynamiek en vijfmaal per
week pleinsporten
Continueren wij de samenwerking met PIOS
Borgen wij PBS, GM5, PCM en traumasensitief onderwijs middels scholing
Zetten wij extra in op basisvaardigheden rekenen, begrijpend lezen, motiverend lezen,
woordenschatontwikkeling en burgerschap
Een van onze collega gaat de opleiding gedrag volgen
Gaan onze leerlingen in de boven en middenbouw regelmatig koken
Realiseren wij schooltuintjes en een zandbak voor de onderbouw

Leerlingenraad
Enkele weken geleden hadden we de één na laatste leerlingenraad. We hebben besproken waar de leerlingen uit de raad
dit jaar over hebben meegedacht en meebeslist:
Het nieuwe schoolplein: de opening van het schoolplein was een succes. Veel ideeën die de kinderen hadden
ingebracht, zijn ook uitgevoerd. Daar zijn ze heel tevreden over.
Sinterklaasfeest volgend jaar. In de BB/MB krijgt het Sinterklaasfeest volgend jaar een andere invulling (wat
daarna natuurlijk wel weer geëvalueerd moet worden). In de overige groepen verandert er niets. Zijn ze
eveneens blij mee.
Koken op school. Hierover zijn ze nog niet tevreden, omdat er dit jaar niet in alle groepen is gekookt. Ik heb
verteld dat we voor komend jaar ons best aan het doen zijn om voor elke groep meerdere kookmomenten in te
plannen. Dat werd heel enthousiast ontvangen. Dit is echt iets wat heel erg leeft bij ze. Bij het verschijnen van
dit maandbericht is er alsnog in alle groepen gekookt!
De bibliotheek netjes houden. Dit is uiteindelijk niet goed uit de verf gekomen, omdat hierna ook de
vergaderingen steeds uitvielen (vanwege zieke collega's). Daarom is het onderwerp ter plekke nog een keer op
de agenda gezet. Het voorstel is dat vanaf MB1 elke groep 1 keer in de 6 weken met de hele klas de bieb
controleert en netjes zet. Dus boeken in de goede kast, ruggen goed en, indien nodig, beschadigde boeken of
boeken met nog oude sticker erop (héél soms duiken ze nog op) er tussenuit halen om te laten repareren.
Schoolreis: ik heb verteld dat schoolreisjes steeds duurder worden (bus, toegangskaarten). Dat maakte indruk,
want daar hebben ze eigenlijk geen idee van. En vervolgens gevraagd of zij leuke ideeën hebben voor een
alternatieve schoolreis. Er kwamen 2 plannen. De een is een soort kopie van de Koningsspelen. Dat vinden ze
blijkbaar heel geslaagd. Ze stellen voor dan wel liefst twee speeltoestellen te huren, zoals de stormbaan. Een
tweede voorstel is met elkaar naar een strandje te gaan in Huizen en ook daar allerlei spelletjes en activiteiten
te doen. En wat ze sowieso heel leuk en belangrijk vinden is dat er eten/drinken dan door school wordt
geregeld. Liefst een patatkraam en ijscokarretje.
De allerlaatste vergadering met de leerlingenraad hebben we gezellig
afgesloten en geproost op hun inzet!
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Trots op onze onderwijsresultaten
Enorm trots zijn wij op onze schoolverlaters en alle leerkrachten: onze schoolverlaters behaalde
een score boven het landelijk gemiddelde op de eindtoets (ten opzichte van andere SBO-scholen)!
Ook de andere onderwijsresultaten zijn gestegen afgelopen maanden. Ten opzichte van vorig jaar
(juni 2020) zijn de citoresultaten begrijpend lezen, rekenen en spelling van onze leerlingen
vooruitgegaan!
Op deze mooie resultaten hebben wij geproost!

Verdiepend gesprek Zinus
Onderdeel van Zinus kwaliteit is een verdiepend gesprek over de resultaten met enkele ouders. Tijdens dit gesprek
gingen wij dieper in op de resultaten van de vragenlijst en waar wij als school nog kunnen verbeteren op de
componenten Pedagogische kwaliteit en ouderbetrokkenheid.
Wat hebben wij besproken?
o Drie keer per jaar hebben ouders een gesprek met de leerkracht: 1 OPP- gesprek en twee rapportgesprekken.
Dit wordt als zeer prettig ervaren. Toch zouden ouders nog meer zicht op de voortgang willen.
o Op het moment dat een leerling nieuw start op school is het prettig na vier
weken te horen hoe het met de leerling gaat.
o Het verschilt per leerkracht hoeveel er op Parro wordt gedeeld, vooral in de MB
en BB zouden ouders wat vaker een update zien van wat leerlingen meemaken
in de klas.
o Incidenten maken ook veel indruk klasgenoten, belangrijk om daar als
leerkracht oog voor te hebben.

Blink zomerlezen, lezen uit ons eigen boek!
Straks zijn de kinderen 6 weken vrij en hebben ze allemaal heerlijk de tijd om uit te rusten en gezellige
vakantieactiviteiten te ondernemen.
Voor sommige kinderen hoort daar ook lezen bij, maar dat geldt niet voor alle kinderen.
Als de kinderen na de zomervakantie terugkomen op school, is bij veel leerlingen hun leesniveau ineens gezakt. Dat
noemen we de ‘zomerdip’. Lezen moet je blijven oefenen, pas na lange tijd gaat het vanzelf. Vergelijk het met leren
fietsen, of schakelen tijdens het autorijden: na oefening ga je automatiseren en dan pas gaat het vanzelf. Om het lezen
vanzelf te laten gaan, is het dus erg belangrijk om te blijven lezen. Ook als het vakantie is.
Daarom hebben wij een leuke leesactiviteit georganiseer voor in de vakantie met behulp van Blink Zomerlezen: drie
écht spannende verhalen voor groep 3 t/m 8, geschreven door Janneke Schotveld, Marco Kunst en Marte Jongbloed. En,
extra spannend, in alle drie de verhalen speelt De Wijngaard de hoofdrol. Ook spelen er leerkrachten van school mee in
de verhalen.
Wekelijks verschijnt een nieuw hoofdstuk online, met steeds weer een spannende cliffhanger.
Hieronder de linkjes waar het boek te vinden is;

Het geheime zomerkamp groep 3 en 4
https://blinkzomerlezen.nl/lees-portal/8h3h40jj91abggf88fec
De drakenberg groep 5 en 6
https://blinkzomerlezen.nl/lees-portal/93hgjh7fhc7i3caa2h01
Rook en vreemde geluiden groep 7 en 8
https://blinkzomerlezen.nl/lees-portal/013437g223j8164d8375
Veel leesplezier!
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Vakantierooster en studiedagen 2022-2023
In een eerder maandbericht hebben wij het vakantierooster van volgend schooljaar al geplaatst. Inmiddels zijn ook onze
studiedagen van volgend schooljaar bekend. Leerlingen zijn op deze dagen vrij. In dit maandbericht plaatsen wij
nogmaals het vakantierooster en vermelden wij de studiedagen, zodat u indien u dat wenst hier al rekening mee kunt
houden in de jaarplanning.
Vakanties

vanaf

tot en met

Herfstvakantie

17 oktober

21 oktober

Kerstvakantie

23 december

06 januari

Voorjaarsvakantie

27 februari

03 maart

Pasen

07 april

10 april

Meivakantie

24 april

05 mei

Hemelvaart

18 mei

19 mei

Pinksteren

29 mei

29 mei

Zomervakantie

24 juli

3 september

Datum

Onderwerp

23 aug

Studiedag PBS en GM5

24 okt.

Studiedag rekenen

22 dec

Studiedag begrijpend lezen

23 feb

Studiedag PCM

8 mei

Studiedag Stichting Elan

26 juni

Studiedag lezen

27 juni

Studiedag bewegend leren

21 juli

Leerlingenoverdracht

Vrijwillige ouderbijdrage
Met ingang van schooljaar 2022-2023 worden er geen financiële bijdragen aan ouders en/ of verzorgers meer gevraagd.
Praktisch gezien gaat het om de vrijwillige ouderbijdrage voor bijvoorbeeld schoolreisjes, kamp, kerstdiner,
museumbezoek en paaslunch. Wij zullen de kosten als school (stichting) zelf gaan dragen en dat betekent dat we ook
kritisch kijken naar of de uitgaven bijdragen aan onderwijsdoelen.
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Tip: aftelkalender GM5
Een vakantie is leuk om naar uit te kijken. Tegelijkertijd kan het voor sommige kinderen ook spannend zijn, waardoor
de map openblijft en hij of zij er maar over blijft denken. Met de aftelkalenders help je deze momenten te parkeren in
de tijd, waardoor de map dicht kan. Ook kun je ze gebruiken om alle taken rondom een gebeurtenis in te plannen. Denk
aan de voorbereidingen voor een reis of uitstapjes in de vakantie.
De aftelkalenders zijn te downloaden via onderstaande link
https://www.geefmede5.nl/webshop/hulpmiddelen-entips/aftelkalenders?fbclid=IwAR24oFsWqlY4xmcNSZLT8YnS1JuSg-UP1LeIiaPqOREcC4xUQb8NbwEW8os

BELANGRIJKE DATA IN JULI 2022
Dag / Datum

Wat

Donderdag 7 juli

Schoolreisjes OB1/2 - BB2

Dinsdag 12 juli

Wenmiddag nieuwe leerlingen

Woensdag 13 juli

Schoolverlatersavond

Vrijdag 15 juli

Overdracht leerlingen; alle leerlingen vrij
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