Maandbericht augustus & september 2022
ALGEMENE INFORMATIE
Beste ouders/verzorgers,
Een nieuw schooljaar staat voor de deur. Een schooljaar met een nieuwe meester of juf, nieuwe klasgenootjes en voor
sommigen een hele nieuwe school. Maar ook een schooljaar waarin weer veel nieuwe ervaringen worden opgedaan,
nieuwe sommen worden geleerd, nieuwe boeken worden gelezen, nieuwe knutselwerken worden gemaakt, nieuwe
Engelse woorden worden geleerd en nog veel meer. Wat wij vooral hopen is dat het een schooljaar wordt waarin u zich
welkom voelt. Een schooljaar waarin uw kind ervaart dat het fijn is om naar school te gaan, dat zich bij ons op de
Wijngaard veilig voelt en kan groeien in zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Allemaal zaken die er enorm veel toe doen
in het leven!
Voor iedereen een fantastisch nieuw schooljaar gewenst!
Ruth Schraven

Team De Wijngaard is er klaar voor!

Van links naar rechts: Yolanda, Pauline, Mariëtte, Sascha, Rozemarijn, Gerda, Saskia, Minke, Ruth, Maurice, Heidi, Judit,
Sabrina, Sara, Sharon, Lucas Sharón, Petra, Sander, Marlot, Jeanine, Mark, Linde, Sven, Marjan, Yara, Thijs, Bettina
Ook onderdeel van het team, maar staan niet op de foto: Michelle, Kim, Ilse, Alette
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Nieuwe leerlingen
Dit schooljaar starten wij op de Wijngaard met 124 leerlingen, waarvan 23 nieuwe leerlingen.
Wij verwelkomen:
Dhynn, Kik, Bennie, Mika, Zuzanna, Sylvana, Romée, Naomi, Alicia, Darius, Artin, Florian, Thijmen, Benthe, Marie,
Hevin, Tim, Bliksem, Jordy, Nick, Charlotte, Phelin en Tygo.
Wij zijn ontzettend blij met jullie komst en wensen jullie een enorm fijne en leerzame tijd toe op de Wijngaard.

Nieuwe collega’s!
Naast nieuwe leerlingen starten wij ook met een aantal nieuwe collega’s!
Mark Lamme
Mijn naam is Mark Lamme, 32 jaar en woon in Huizen. In augustus van dit jaar ben komen werken
bij de Wijngaard als zij-instroom leerkracht. Hiervoor ben ik negen jaar werkzaam geweest als
fysiotherapeut. Ik kijk enorm uit naar dit nieuwe avontuur.
Ik zal samen met Judit gaan werken in BB1 (op maandag, dinsdag en vrijdag) en BB2 (op
donderdag). Mochten jullie nog vragen hebben twijfel dan niet om mij een mail te sturen
(m.lamme@sbodewijngaard.nl)!

Yara da Silva dos Santos
Hallo allemaal! Graag stel ik mij even voor. Mijn naam is Yara da Silva dos Santos. Ik ben 33 jaar
en woonachtig in Huizen samen met mijn man en zoon. Mijn hobby's zijn koken, tekenen,
wandelen en reizen. Ik heb voorheen gewerkt op een advocatenkantoor als juridisch medewerker,
maar al gauw de overstap gemaakt naar het onderwijs.
'Plezier met elkaar' staat voor mij dit schooljaar centraal. Ik heb onwijs veel zin in deze nieuwe
uitdaging!

Rozemarijn Berends
Hallo! Ik ben Rozemarijn Berends, 29 jaar oud en woon in Bussum. Ik ga komend jaar starten op de
Wijngaard en ik heb er heel veel zin in! Ik hou veel van mijn tweelingzus, katten, zingen, puzzelen
en lezen. Uiteraard ben ik dol op kinderen. Tot snel!
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Gymnastiek
Komende week starten ook de gymlessen weer, om die reden een paar afspraken m.b.t. de veiligheid.
•
•
•
•

Lang haar wordt in een staart/knot gedragen.
Sieraden gaan af tijdens de gymles (ook vaste bandjes moeten echt af). In de zaal staat een bakje waar
leerlingen hun sieraden veilig kunnen opbergen tijdens de les.
OB3 t/m BB3 dragen gymschoenen, gymbroek en een T-shirt. OB1/2 dragen enkel gymschoenen (gymschoenen
kunt u ook op school laten liggen).
Indien uw kind zich niet lekker voelt of een blessure heeft kunt u dit doorgeven aan de leerkracht maar neem
wel gymkleding mee. Soms kan een leerling kleine onderdelen meedoen of helpen als scheidsrechter of
spelleider.

Gymschoenen:
Zorgt u alstublieft voor gymschoenen met genoeg profiel (geen turnschoenen). Bijvoorbeeld:
https://www.scapino.nl/dutchy-kinder-gymschoenen-1120221200290
Heeft u zorgen over de conditie of motoriek van uw kind of moete bij het kiezen van een geschikte sport? Ik denk graag
mee en ben bereikbaar via m.beiler@stichtingelan.nl
Groet, Maurice Beiler, Vakdocent gym

Opening Schooljaar!
Het schooljaar gaan wij weer feestelijk openen met de kinderen op Donderdag 1 september!
Er volgt binnenkort meer informatie via Parro.

Schoolgids en jaarkalender
De nieuwe schoolgids kunt u vinden op onze website www.sbodewijngaard.nl. In deze schoolgids is te lezen hoe wij
werken op school, wanneer het vakantie is, wat de schooltijden zijn en nog veel meer nuttige informatie.
Alle belangrijke zaken die aan het begin van het jaar al bekend zijn, zijn opgenomen in een jaarkalender. De
jaarkalender krijgt uw kind volgende week mee naar huis.
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Brengen en halen
In verband met de veiligheid is het belangrijk om uw auto te parkeren in een parkeervak en niet langs de weg of op
de stoep. Wij hebben sinds vorig schooljaar een aantal ‘kiss and ride’ plekken waar u uw kind veilig kunt afzetten in de
ochtend. Indien u met uw kind wilt meelopen, dan verzoeken wij u uw auto te parkeren in de parkeervakken.
Het plein is open en toegankelijk vanaf 08.30uur, wanneer de ‘hekwachten’ naar buiten komen. Fietsers kunnen hun
fiets dan parkeren in de daarvoor bestemde fietsenrekken.

Schoolfruit
Van 5 september 2022 t/m 6 februari 2023 krijgen onze leerlingen gratis drie porties
groente en fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er
lessen over fruit, groente en gezonde voeding. Met EU-Schoolfruit leren kinderen
spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen
gezond, maar ook leuk!
Wij ontvangen de levering van de leverancier Verdi Import B.V. De dagen waarop uw
kind schoolfruit krijgt zijn nog niet bekend. Zo gauw we dat weten leest u dat op Parro.
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor
Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief . Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de
aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het
programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door
de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer
lezen op www.euschoolfruit.nl. Op naar een lekker en gezond schooljaar!

Kennismakingsfilm
Op 12 en 15 september a.s. zullen er op de Wijngaard filmopnames plaatsvinden ten behoeve van een
kennismakingsfilm over de school.
De kennismakingsfilm wordt vergelijkbaar met de huidige film: https://www.youtube.com/watch?v=cuij7zbKyg&t=262s De Wijngaard gebruikt de film voor nieuwe leerlingen en hun ouders, familie en belangstellenden.
Komende week ontvangt u per mail meer informatie.
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Sporten met de Buurtsportcoaches en sportclinics
Ook jaar komen de Buurtsportcoaches bij ons op school. Dit betekent dat er op maandag t/m donderdag tijdens de
eerste pauze met onze leerlingen gesport wordt. Naast de buurtsportcoaches houden er altijd ook nog twee
medewerkers van de school toezicht op het plein, herkenbaar aan hun gele pleinhesjes.
Ook worden er op enkele vrijdagen sportclinics georganiseerd, voorbeelden zijn:
judo, dansen, kickboksen, rope-skipping (touwtjespringen) of Bootcamp.

Schoolfotograaf
Voor de zomervakantie heeft u de inlogkaarten met daarop een portretfoto van uw kind(eren) ontvangen. Vergeet u niet
om de foto's te bekijken en te bestellen. Bent u uw inlog kaartje kwijt neem dan even contact op met de leerkracht.

PBS-schooldoel
Op de Wijngaard werken wij met een schooldoel voor PBS.
Na een periode van ongeveer 4 weken wordt met het gedragsteam
incidentendata bekeken en een nieuw doel opgesteld. Met de leden
van het gedragsteam is de incidentendata van vorig schooljaar
geanalyseerd.
Het PBS schooldoel voor de start van dit schooljaar is: Het aantal
incidenten buiten de klas (fietsenstalling / schoolplein / sportveld /
hal) te verlagen naar maximaal 15 incidenten.
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BELANGRIJKE DATA IN AUGUSTUS/SEPTEMBER 2022
Dag / Datum

Wat

Maandag 29 augustus

Eerste lesdag

Donderdag 1 september

Opening schooljaar

Donderdag 8 september

Uitleg OPP voor ouders van nieuwe leerlingen 13.00-14.10 uur

Maandag 12 en donderdag 15 september

Filmopnames kennismakingsfilm

Vrijdag 16 september

Voorlichting ouders mediawijsheid 08.40 – 10.00 uur

Maandag 26 september

Start Week tegen het pesten
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