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Hoera! We gaan op schoolreis!
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Het is weer zover. We mogen weer op schoolreisje! Alle kinderen kijken er vast erg naar uit.
Op donderdag 15 september gaan de groepen 4 t/m 8 naar Duinrell. Alle kinderen verzamelen om 8.30
uur in hun eigen klas op de eigen locatie. De begeleiders kunnen in de klas helpen met het omdoen van
de polsbandjes.
De groepen van de VBL lopen met elkaar naar de
parkeerplaats achter de Parkzoomhal. De bussen
zullen om 9.15 uur vertrekken. Wij verwachten
rond 17.00 uur weer terug te zijn bij de Parkzoomhal .
Op vrijdag 16 september gaan de groepen 1/2 en 3 naar Plaswijckpark. Alle
kinderen verzamelen om 8.30 uur in hun eigen klas op de eigen locatie. De
begeleiders komen mee de klas in. De begeleiders kunnen in de klas helpen
met het omdoen van de polsbandjes.
De groepen van de VBL lopen met elkaar naar de parkeerplaats achter de
Parkzoomhal. De bussen zullen om 9.15 uur vertrekken.
Wij verwachten rond 15.30 uur weer terug te zijn bij de Parkzoomhal.
Als u het leuk vindt om een groepje te begeleiden, kunt u zich vanaf vandaag tot woensdag 7 september
opgeven door te reageren op het Parro-berichtje van de groepsleerkracht.

Belangrijke data:
Schoolreis groep 4 tot en met 8

15 september

Schoolreis groep 1-2-3

16 september

MR vergadering

20 september

Kraanwaterdag/start kinderpostzegels

28 september

Algemene ledenvergadering Ouderraad

29 september

Studiedag /lesvrij

3 oktober

Start kinderboekenweek

5 oktober

Dag van de leerkracht

5 oktober

Informatieavond groep 8

6 oktober

Hemel en aarde: Groep
Iedereen hoort bij een groep, dat gaat bijna vanzelf. Je hoort op school in een
groep, thuis bij je familie, met je vrienden en vriendinnen of als je sport. In een
groep leer je over anderen, de wereld om je heen en ook over jezelf. De komende weken verkennen we met de kinderen hoe het eigenlijk is om bij een groep
te horen, in onze lessen levensbeschouwing van Hemel en Aarde.
Vaak is het leuk om bij een groep te horen. Je voelt je er welkom en op je gemak, het is fijn als je elkaar goed kent en als iedereen het beste voor heeft met
iedereen. Soms is het ook lastig om bij een groep te horen. Een groep kan iets
van je vinden of vragen dat niet goed bij je past. Kinderen herkennen dat. Je
kunt bijvoorbeeld ineens het gevoel krijgen dat anderen jouw rugzakje kinderachtig vinden, terwijl je er zelf nog blij mee bent.
Je kunt in verschillende groepen een andere kant van jezelf laten zien. Misschien is een kind haantje de
voorste bij dans of voetbal, en houdt het zich een beetje op de achtergrond in het groepje dat samen aan
een boekverslag werkt. Soms ben je de oudste en soms de jongste. In de ene groep wordt je verzorgd en in
de andere groep moet je op anderen passen. In de lessen levensbeschouwing verkennen we bij welke groepen de kinderen horen en hoe dat voor ze is.
Welkom zijn
In veel levensbeschouwingen zijn rituelen ontwikkeld die uitdrukken dat je bij de groep hoort en er welkom
bent. In de lessen staan allerlei voorbeelden daarvan centraal. Denk aan het katholieke gebruik van Eerste
Communie, waarmee kinderen een stap zetten om onderdeel te zijn van de geloofsgemeenschap. Sommige
kinderen op school hebben daar vast ervaring mee. En we laten ook voorbeelden zien van ver weg, zoals
het geboortelied dat de Afrikaanse Himba zingen voor baby’s om ze welkom te heten.
Bijzondere groepen
In de lessen besteden we aandacht aan bijzondere groepen, waar je nieuwsgierig naar kunt zijn, hoe het zou
zijn om erbij te horen. Denk bijvoorbeeld aan monniken in kloosters, zoals Trappisten en de Augustijnen. In
deze orden leven monniken volgens strikte regels. Het ritme van de groep bepaalt jouw dag; waar jij je mee
bezighoudt wordt aangereikt door de dagindeling van de groep. Het is een bijzondere manier van leven,
waar kinderen in de lessen mee kennismaken.
Een wel heel bijzondere soort van groep zijn de zwermen spreeuwen die duizelingwekkende patronen in de
lucht maken. Er zijn prachtige filmpjes van en een enkele keer heb je het geluk om zo’n zwerm in het echt te
zien. Ook aan die bijzondere groep wordt aandacht besteed, alleen al omdat het er zo fantastisch mooi uitziet.
Zo ontdekken we in de eerste weken van het schooljaar hoe het eigenlijk is om bij een groep te horen. En
we hopen dat dat ook een beetje helpt om ook dit jaar weer mooie en goede groepen te vormen op onze
school.

Nationale kraanwaterdag
Met de educatieve materialen van Nationale Kraanwaterdag ontdekken de kinderen van alles over
kraanwater als bijzondere dorstlesser. Aan de hand
van korte aantrekkelijke activiteiten ontdekken kinderen van groep 1 t/m 8 waarom kraanwater een
gezonde en duurzame keuze is.

Gevraagd:
onderbroekjes, (jogging)broekjes en sokjes
voor de kleuters.

Boksles in de gymzaal
Vandaag zijn de kinderen hard aan de slag gegaan met boksen. Juist nu in het begin van het schooljaar is het
belangrijk dat kinderen elkaar leren vertrouwen en aan elkaar wennen. Boksen is niet alleen heel goed voor
je conditie, kracht en snelheid maar ook voor je zelfvertrouwen en weerbaarheid. Wij mogen trots zijn op
onze leerlingen: iedereen heeft met veel plezier op een veilige manier op zijn/haar niveau meegedaan aan
de les! Een groot succes dus! Boksen, stoei en trefspelen zullen vaker aan bod komen in de gymzaal.

Webinar – Help je kind groeien met een positieve mindset
Op 21 september 2022 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met Tischa Neve een webinar
over het helpen groeien van kinderen met een positieve mindset. Het is bedoeld voor alle ouders van kinderen tussen
de 2 en 12 jaar.
Wil jij je kind helpen om leren leuk te vinden, vertrouwen te krijgen in zijn of haar eigen kwaliteiten en positief denkend door het leven te gaan? Meld je dan aan voor de (gratis) webinar 'Help je kind groeien met een positieve mindset!' In dit webinar geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve, bekend van tv en andere media, tips om je
kind te helpen groeien.
Kinderen met een groeimindset geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. Dat je talenten alleen het startpunt zijn en dat je steeds kunt blijven groeien door hard te werken en ervaring op te doen. Deze
manier van denken kan je kind enorm helpen om zelfvertrouwen op te bouwen en te groeien op alle gebieden. En het
goede nieuws is: je kunt je mindset veranderen. En wij kunnen kinderen helpen om die groeimindset aan te leren of
te behouden.
Dit webinar vindt plaats op woensdag 21 september 2022 van 20.00 tot 21.00 uur.
Aanmelden voor de gratis CJG-webinar ‘Help je kind groeiend met een positieve mindset’kan via www.cjgcursus.nl

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:

www.cjgcursus.nl E-mail:info@cjgcursus.nl Telefoon:

088 254 23 84

Wist u dat….?
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De Wingerd,
een school waar het fijn is om
te leren, te spelen en te vieren.

•

Het niet de bedoeling is om bij de zoen– en zoef-strook bij school uw auto te
parkeren? Dit een plek is waar u uw kind afzet en gelijk verder rijdt?

•

Er voldoende parkeergelegenheid in de buurt is?

•

De week van 19 september nationale sportweek is? Er heel veel klassen meedoen met de 10@10 challenge? U daar vast via parro nog meer over gaat
horen?

•

De leerlingen van groep 7 en 8 weer kinderpostzegels gaan verkopen?

•

Wij op het schoolplein lopen met de fiets of step aan de hand?

•

Er een nieuwe leerlingenraad is gekozen? We ze in de volgende nieuwsbrief
zullen voorstellen?

•

Wij de eerste weken veel doen aan groepsvorming? Wij dit de gouden weken
noemen?

•

Wij hebben genoten van de info-avond die weer op school kon plaatsvinden?
Telefoon uit—aandacht aan.
Er is met de leerlingen afgesproken dat de mobiele telefoon bij binnenkomst (en op
het schoolplein) niet gebruikt
mag worden. De telefoon gaat
in de tas of wordt in de bovenbouw in een bak gelegd! Liever
hebben wij dat de mobiele
telefoon thuisblijft. De school is
niet verantwoordelijk voor diefstal of schade.

