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MAANDBERICHT JANUARI 2023 
 

 

ALGEMENE INFORMATIE 
 

 
Beste ouders/ verzorgers, 
 

Hopelijk gaat iedereen genieten van de feestdagen en kunnen de leerlingen uitgerust het nieuwe jaar in gaan. Het oude 
jaar afsluiten betekent meestal een terugblik naar dat wat is geweest en vooruitkijken naar dat wat komen gaat.  
Voor De Wijngaard was 2022 een jaar waarin we motiverend lezen, traumasensitief onderwijs en het 
woordenschatonderwijs hebben verbeterd. In samenwerking met de leerlingenraad kregen we een nieuw schoolplein en 
er zijn kooklessen geïntroduceerd. Het schoolgeld werd afgeschaft, er zijn koffieochtenden voor ouders georganiseerd 
en voor het eerst in drie jaar tijd hebben we weer kerst met de leerlingen én de ouders gevierd. 
 

Hopelijk wordt 2023 vooral een jaar waarin wij weer samen met u als ouders/ verzorgers het allerbeste onderwijs voor 

uw kind en onze leerlingen bieden. Onderwijs is altijd in ontwikkeling en beweging. Dat maakt het werken op onze 
school ook zo dynamisch en uitdagend en daarom kijken wij uit naar weer een mooi nieuw jaar. 
 
Namens team De Wijngaard een gezond, gelukkig 2023! 
 

  
 
Ruth Schraven 
 

 

Vrijwilligers 
 
Wij hebben twee enthousiaste vrijwilligers die onze leerkrachten ondersteunen bij het schoolzwemmen en 
onderwijsondersteuning. 

 
Marianne: vrijwilliger schoolzwemmen  

 

Mijn naam is Marianne van Dijk, getrouwd met Jan. Wij hebben 2 kinderen Saskia en Richard en ook 2 
kleinkinderen Majisa en Rijanna. Ik ben nu met pensioen, daarvoor ben ik 42 jaar zweminstructrice 
geweest. Vroeger heb ik altijd geholpen op de school van mijn kinderen als hulpouder. Nu mijn 
dochter juf is vind ik het erg leuk om te helpen bij het schoolzwemmen op vrijdagmiddag. 
 

Linda: vrijwilliger onderwijsondersteuning 

 

 
Via deze weg wil ik me graag voorstellen. Ik ben Linda Bouma, 37 jaar en woon in Huizen.  
Ik kom vrijwilligerswerk doen bij Marjan in de klas. Ik ben in december al begonnen en het bevalt me erg goed! 
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WK POOL 
 
Er is een WK-pool georganiseerd en de winnaars mochten een boek uitkiezen voor de kerstvakantie. 
 
Leerlingen 

1. Luuk (BB3) 

 
2. Tygo (MB2) 

 
3. Phélin (OB3) 

 
Collega's 

1. Sven (leerkracht MB2) 
2. Linde (orthopedagoog MB) 
3. Thijs (conciërge)  

 

GEFELICITEERD!! 

 

 
Tip voorstelling Robin Hood  
 
Juf Rozemarijn (OB1) is naast haar werkzaamheden op De Wijngaard actief binnen een jeugdtheater. Haar 
jeugdtheatergroep staat op 12 januari met de voorstelling Robin Hood in het Spant (Bussum). De voorstelling is 

geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. https://www.spant.org/voorstellingen/robin-hood/ 
 
 

 
 

 
Proosten op het nieuwe jaar in de klas! 

 
Vrijdag 13 januari bent u van harte welkom tussen 13.40-14.10 in de klas van uw kind om 
gezamenlijk een proost uit te brengen op het nieuwe jaar!  

 

https://www.spant.org/voorstellingen/robin-hood/
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Welkom nieuwe leerlingen 

 

In de afgelopen weken zijn er 8 nieuwe leerlingen bij ons op school gestart en komen er nog 3 

nieuwe bij. 

OB1 heeft Fabian, Mirac, Baraka en James mogen verwelkomen. In OB3 is Jayce gestart, in MB1 

Milou en Nouara, in MB2 Jordy. En na de vakantie start Jayden in OB2, Zayd in OB1 en Micail in 

OB3. 

 

We zijn blij met jullie komst en wensen jullie een hele fijne tijd toe op De Wijngaard. 
 

 

Verkeersveiligheid rondom de school  

 
Helaas ontvangen wij nog steeds signalen dat de verkeersveiligheid rondom de 
school niet wordt nageleefd. 
Wij vragen u om niet op de straat en/of stoep te stoppen, en/of te parkeren of te 
fietsen op de stoep en op het plein en onderstaande afspraken écht na te leven: 

• Auto’s graag parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken aan de voor- 
of zijkant van de school, verderop in de straat of op onze eigen kiss&ride 

parkeerplaats 

• Fietsers stappen af en lopen met de fiets aan de hand over de stoep het plein op door hun ‘eigen hek’ en 
parkeren in de daarvoor bestemde fietsenrekken.  

• Als u uw kind aan het einde van de schooldag weer komt halen, vragen wij u om ook dan te parkeren in de 
daarvoor bestemde parkeervakken (en dus niet langs de weg of op de stoep). Ook als u in uw auto blijft zitten. 

• Bij het wegrijden of wegfietsen vragen wij u om dit op een rustige en veilige manier te doen. 
 

 
Kerstviering 2022 
 
Wat was het bijzonder om na twee jaar weer samen met leerlingen en ouders kerst te vieren! 
 
De acteurs Charlotte V, Bliksem, Davey, Charlotte H., Jeika, Heavenly, Jayon, Tijmen, Zoey, Alicia, Sofie, Tijmen, 
Dhynn, Florian en Darius hebben het fantastisch gedaan! 

Ook BB2 had een mooi decor gemaakt en wat hebben alle leerlingen (en ouders 😊) prachtig meegezongen. 

In de klassen hebben de leerlingen spelletjes, een kerst-speutocht, kerstbingo of een kerst-escaperoom gespeeld.   
Er zijn hapjes gemaakt voor de kersborrel en er is geknutseld.  
 
Bedankt voor de grote opkomst, wij hebben genoten! 
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Schoolverlaters  

 

We zijn inmiddels halverwege en aan het einde van schooljaar 2022-2023 gaan wij weer afscheid nemen van de 
schoolverlaters. Voordat de kinderen naar een passende middelbare school gaan, moeten er eerst nog een aantal 
dingen gebeuren.   

 

In november 2022 hebben de schoolverlaters de schoolverlaterstoets gemaakt. Dit jaar hebben we bij alle kinderen de 
ADIT afgenomen. De ADIT is een adaptieve toets, dit betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van het kind. 
Het wordt makkelijker wanneer er fouten gemaakt worden en het wordt moeilijk wanneer een leerling de vragen goed 
beantwoordt. De kinderen hebben ontzettend hard en geconcentreerd gewerkt aan de taken. Heel erg knap!  

 

Naast de ADIT hebben de leerlingen ook de CITO toetsen gemaakt. Alle gegevens, samen met de werkhouding, 
huiswerkattitude, zelfstandigheid, gedrag en motivatie, leiden tot een advies. In januari worden deze definitieve 
schooladviezen met ouders en leerlingen gedeeld. In januari vinden ook de open dagen van de middelbare scholen 

plaats. De leerkrachten van de schoolverlaters maken van de leerlingen een verslag en dat gaat ook naar de middelbare 
scholen voor de overdracht. Natuurlijk is het daarna nog niet klaar voor de leerling, want er zijn altijd nog doelen 
waaraan gewerkt moet worden om naar de passende middelbare school te gaan.  
In april staat ook nog de toets Route 8 op het programma.   
 
De kinderen kunnen vanaf 6 maart en móeten vóór 10 maart 12:00 uur ingeschreven zijn bij een middelbare 
school. Vanaf dat moment weten de kinderen naar welke school ze gaan na de zomervakantie. Dan komt het 

schoolkamp in zicht en gaat er gewerkt worden aan de schoolverlatersavond, waar wij het schooljaar mee afsluiten.  
 
Hopelijk wordt het een leuke tijd voor de kinderen en genieten ze van hun laatste maanden op de basisschool.  
 
Marlot Roosendaal   
Orthopedagoog  

 
Zonnepanelen 
 

Afgelopen dagen zijn de zonnepanelen geplaatst op het dak. 
In 2023 zullen de zonnepanelen in werking treden. 

 
 
 
 

 

Nationale Voorleesdagen 2023  

 

Van woensdag 25 januari t/m vrijdag 4 februari 2023 zijn de Nationale Voorleesdagen.  

Het belang van voorlezen (ook thuis) kunnen we namelijk niet vaak genoeg benadrukken. 

Het is belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Ze leren meer woorden, leren 

luisteren en stimuleren hun fantasie. Daarnaast is het natuurlijk ook heel gezellig om samen 

een boek te lezen met uw kind.  

Op de Wijngaard vallen de Nationale Voorleesdagen samen met de toetsperiode, maar toch 

willen we er in deze periode extra aandacht aan schenken. Er wordt in ieder geval in alle groepen extra voorgelezen. 

Deze keer kiezen we daarbij bewust voor prentenboeken, want deze zijn voor elke leeftijd leuk om voor te lezen! 

  

Iedereen onder de 18 jaar kan gratis lid worden van de bibliotheek. Met dat abonnement kun je boeken lenen, maar je 

krijgt ook toegang tot de online Bibliotheek en dat betekent dat je ook luisterboeken kunt lenen. 

 

 

Ook kun je met het abonnement van de bibliotheek gratis een account aanmaken bij Yoleo. Via 

deze link (Veel gestelde vragen - Yoleo) lees je hoe je dat account kunt maken en hoe het werkt.  

Met Yoleo lees je een digitaal boek dat op pc, laptop of tablet gelezen kan worden en motiveert 

kinderen met een game om meer leeskilometers te maken. De combinatie van de tekst van het 

boek, de auditieve ondersteuning door het voorlezen van de tekst en een meeleescursor is uniek 

en werkt zeer positief bij kinderen die lezen lastig vinden. Er kan ook een koppeling gemaakt 

worden met het chromebook op school. Laat het de leerkracht van uw kind dus vooral weten als u daar gebruik van wilt 

maken. 
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PBS-lessen in januari 
 
Samen sporten en bewegen geeft de kans om energie kwijt te raken en het heeft een positieve 
invloed op leerprestaties van kinderen als op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor de kinderen 
is het daarom heel fijn om met meester Maurice te kunnen gymmen.   
In de maand januari staan de afspraken voor de kleedkamer en gymzaal centraal.   

 
Kleedkamer  
Veiligheid; Ik wacht tot ik het teken krijg om de gymzaal binnen te gaan.  
Respect; Ik ga netjes om met de spullen van anderen. 
Verantwoordelijkheid; Ik laat de kleedkamer opgeruimd achter.  
 
Gymzaal  

Veiligheid;   
- Als de leerkracht 1x fluit, zit ik op de grond in kleermakerszit.  
- Als de leerkracht 2x fluit, zit ik onder mijn eigen nummer. 
 
Respect;   
- Ik zorg dat de anderen hun spel kunnen doen.  

Verantwoordelijkheid;   
- Ik ben sportief.  
  
Een sportieve groet,  
 
Team van De Wijngaard 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

BELANGRIJKE DATA  IN JANUARI 2023 

 

Dag / Datum Wat 

 
Maandag 09 januari 

 

 
1e schooldag na de kerstvakantie 

 

 
Vrijdag 13 januari 

 

 
Proosten in de klas op het nieuwe jaar! 

 

 
Maandag 16 januari  
 

 
Week van de adviesgesprekken schoolverlaters 

 
Maandag 23 januari  
 

 
Start toets-periode 
 

 
Woensdag 25 januari  
 

 
Start nationale voorleesdagen 
 

 

Vrijdag 28 januari  
 

 

Rapporten gaan mee 
 

 


