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Mooie rapportcijfers!

April 2022

In januari heeft u allen een oproep gekregen om de kwaliteitsenquête in te vullen: 56 % van de ouders, 100 % van de leerlingen uit de
groepen 6,7,8 en 95 % van de medewerkers hebben dit gedaan. Helaas speelde corona in die periode nog een hoofdrol in ons leven,
hierdoor zou de uitslag wat gekleurd kunnen zijn.
De leerlingen gaven ons een 8,3. Daar zijn we trots op. Vooral de
opmerkingen geven ons informatie: De kinderen mopperen over de
overblijf. (logisch want voorheen mocht deze leeftijdsgroep vaak
alleen thuis eten. Nu moeten ze op school blijven!) Ze vinden dat er
te weinig speelmogelijkheden zijn op het dak, dat de overblijfmoeders te streng zijn en dat de regels niet duidelijk zijn. Op het Kroonkruid zijn ze met een pilot gestart om het pedagogisch klimaat tijdens de overblijf te verbeteren. We kijken graag hoe dat daar gaat
en bij een succes gaan wij de regels ook invoeren. Op onze locatie
denken wij ook na over andere vormen! Er wordt geklaagd over een
tekort aan kapstokhaakjes, dat komt door de grote overblijftassen
die nu meegenomen worden! De leerlingen vinden het fijn dat iedereen elkaar helpt. Veel leuke opmerkingen over de leuke gymlessen, lieve meesters en juffen, de laptopjes. De leerlingen wensen
ook meer fietsenrekken!
De ouders gaven de school een 7,8.De opmerkingen zijn heel divers.
(Vervolg op pagina 2)
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Belangrijke data:
Palmpaasstokken mee naar huis

8 april 2022

Palmpasen

10 april 2022

Paasviering

14 april 2022

Paasweekend

15 april 2022 t/m 18 april

Webinar fit en fruitig (zie blz

19 april 2022

Centrale eindtoets groep 8

20 en 21 april 2022

Koningsspelen

22 april 2022

Meivakantie

25 april tot en met 8 mei 2022

Vervolg: Mooie rapportcijfers!
Bij de vorige enquête waren er veel opmerkingen over het continurooster! Dat is dit jaar ingevoerd en nu zijn er ook ouders die liever geen continurooster willen. We zijn druk bezig met gezond gedrag, dat is fijn, maar sommige ouders vinden dat wij ons daar niet mee moeten bemoeien. Ouders hebben het prettig ervaren, dat er ondanks corona
toch veel leuke dingen op school georganiseerd werden. De positieve wijze
waarop wij met elkaar omgaan door de kanjerlessen wordt ook verschillende
keren genoemd. De teamleden hebben een 7,6 gegeven! Men is minder blij
met het continurooster. Men is heel blij met het onderlinge contact tussen
collega’s

Pasen
Op donderdag 14 april staat De Wingerd in het thema van Pasen. We beginnen de dag met een viering, groep 1 t/m 4 op
school en groep 5 t/m 8 in de kerk. Vervolgens wordt er voor de
onderbouw een Paasspeurtocht georganiseerd. De bovenbouw
heeft ’s middags een klas doorbroken Paascreamiddag. In elke
klas wordt een andere activiteit aangeboden, de kinderen mogen in 2 rondes zelf kiezen welke lessen zij gaan volgen. Zij nemen deze dag gewoon een pauzehap en lunch mee naar
school. Om 14.30 uur begint dan het paasweekend.

Koningsspelen
Op vrijdag 22 april doen we mee aan de Koningsspelen. We starten de dag met
een gezamenlijk ontbijt verzorgd door JUMBO. Daarna volgt een sportief programma voor de groepen 1 t/m 3 op school en vanaf groep 4 op de hockeyvelden. We lunchen weer op school en hebben dan nog een aantal gezellige activiteiten in de klas. Deze dag nemen de kinderen een bidon met water mee en een
lunchpakket. De pauzehap mag vandaag worden overgeslagen. Een gezellige dag
om deze periode af te sluiten! Om 14.30 uur start de meivakantie.

Actie voor Oekraïne groot succes
Vuilniszakken vol met lege flessen gingen elke dag richting
de Plus supermarkt.
Wat hebben de leerlingen van de Wingerd goed hun best
gedaan om zoveel mogelijk lege statieflessen op te halen
voor de Oekraïne!
Woensdag 23 maart was daar dan het moment om het bedrag bekend te maken: 707,55 euro!
Het lied wat de leerlingen samen op het schoolplein zongen
was een hoogtepunt. Er werd hier en daar bij de ouders die
stonden te kijken een traantje weggepinkt. Heel ontroerend.

Opvoeden in kleur
Hoezeer we het ook anders zouden willen, het
maakt nog steeds uit of je wit of zwart bent of een
hoofddoek draagt. Zo blijkt uit onderzoek. Leerkrachten geven systematisch een lager schooladvies
aan kinderen van kleur, terwijl ze gelijke kwaliteiten
hebben.
‘Naast wie zou je graag willen zitten’? Als antwoord
op deze vraag kiezen witte kinderen ‘andere witte
kinderen’.
Kleur doet ertoe. Wat geven we onze kinderen mee?
Hoe kunnen we als ouders bijdragen aan een maatschappij waarin mensen echt gelijkwaardig zijn?
Met je eigen gedrag geef je subtiele boodschappen aan je kind. Misschien stap je, zonder nadenken,
op iedereen af. Behalve op de moeder met de hoofddoek. Voor een kind is dat zoiets als: die hoort er
niet bij. Probeer bewuste keuzes te maken.
Doe niet net alsof je geen kleur ziet (‘iedereen is gelijk’). Begin al in de peutertijd met je kind bewust te
maken van verschillen in huidskleur. ‘Kijk, Karels huid is beige, de jouwe is bruin’. Door het zo te benoemen leggen we een basis om te kunnen praten over verschillen, discriminatie en racisme.
Laat je kind spelen met poppen van verschillende kleur. Pak eens een (prenten)boek waarin verschil
lende culturen een rol spelen. Hier vind je mooie boeken.
Stimuleer nieuwsgierigheid naar mensen die er anders uitzien en anders doen. ‘Waarom heeft die mevrouw een oranje tekening op haar handen?’ Ga het aan haar vragen of zoek het samen uit. Zo leren
kinderen dat je op verschillende manieren kunt denken en leven.
Bespreek met je kind hoe je met elkaar omgaat. Wie nodig je wel en niet uit voor je feestje? Wat doe
je als een kind naar je roept dat je naar je eigen land terug moet gaan? Wat doe je als iemand dat tegen een ander kind roept? Zo leer je kinderen dat ze een rol kunnen spelen in hoe de wereld er uit

Meer informatie over opvoeden en opgroeien:
www.cjghm.nl

Webinar “voeding & bewegen”
In samenwerking met de school van uw kind organiseert GGD Hollands Midden binnenkort
het webinar ‘Voeding & Bewegen’.
Het webinar
Uw school is momenteel bezig met het traject Fit en Fruitig. Hierdoor gaat er op school meer aandacht besteed
worden aan gezonde voeding en voldoende beweging. Wilt u weten waarom het belangrijk is dat uw school
hier aandacht aan besteed? En wilt u weten hoe dit er ongeveer uit gaan zien? Bent u op zoek naar meer informatie en tips over wat u als ouder/verzorger kan doen? Neem dan deel aan het webinar!
Het webinar zal in het teken staan van deze vragen. Een webinar is een online interactieve bijeenkomst; u kunt
deze dus gewoon vanuit huis bijwonen!
Het webinar staat gepland op 19 april 2022. U kunt zich aanmelden door op de onderstaande link te klikken.
WEBINAR Voeding & Beweging: 19-04-2022, 19.30-20.30 uur
Aanmelden voor dit webinar kan hier: https://www.bigmarker.com/ggd-hollands-midden/Ouderwebinar-Fit
-en-Fruitig-19-april-2022
Wanneer u tijdens het webinar een vraag stelt in de chat dan is de naam zichtbaar waarmee u zich heeft opgegeven. Wanneer u liever op anonieme basis wilt deelnemen dan is dit ook mogelijk; u kunt zich dan opgeven
voor het webinar met enkel uw initialen.

De inhoud van het webinar
We willen u bij dit onderwerp betrekken door u uit te nodigen voor dit webinar.
De avond wordt verzorgd door twee adviseurs gezondheidsbevordering van GGD
Hollands Midden.
We gaan er een interactieve avond van maken waarin ruimte en tijd is voor vragen en eigen ervaringen. Dit is een webinar dat voor meerdere scholen tegelijk
georganiseerd wordt, we gaan daarom niet in op specifieke schoolafspraken. We
zullen wel een algemeen beeld schetsen wat school gaat doen op deze thema’s.
Ook gaan we in op het belang van gezonde voeding en voldoende beweging.
Daarnaast zullen we ook ingaan op wat u thuis kunt betekenen om uw

Wij willen zo veel mogelijk ouders informeren over het thema ‘voeding
en beweging’ op school en hopen u dan ook te zien op het webinar!
Tot dan!
Met vriendelijke groeten,
Directie en leerkrachten

Wist u dat….?

Van Beethovenlaan 35 2912 VK
Nieuwerkerk aan den IJssel
0180-314040

•

De Grote Rekendag weer erg leuk en zinvol was?

•

Er die dag druk gebouwd werd bij ons op school?

•

Dit ook zeker goed te zien was aan onze kleuterjuffen?

•

Er ook een enorme tractor naar school kwam? Dit heel
goed past bij het project Lente op de boerderij?

•

Groep 6 t/m 8 dinsdag 5 april op excursie was naar het
Archeon?

•

Juf Wilma heel erg voor de gek gehouden werd op 1 april?

•

Normaal alleen groep 6 gaat, maar door de lockdown groep
7 en 8 dit nog tegoed hadden.

•

Als u onder schooltijd iets aan de juf of meester wil zeggen
of iets wilt brengen u beter eerste even langs de directie
kan lopen om even te overleggen.

•

Juf Suzanne ons helaas gaat verlaten? Zij per 1 mei aanstaande een nieuwe
uitdagende baan gevonden heeft? Wij haar veel succes wensen? Maar haar
ook heel erg gaan missen?

Nieuwe leerlingen op de Wingerd!
In maart zijn op school gekomen:
Stevie Amatingram groep 1-2F
Kirana Nguyen groep 1-2E
Veel plezier op onze school.

Altijd al een instrument willen spelen?
Muziek maken weer oppakken?
MOZ-Art is de muziekschool van de gemeente Zuidplas!
Wij bieden individuele muzieklessen,
maar ook duogroeps-en ensemblelessen.
Ook organiseert MOZ-Art diverse muzikale activiteiten. De lessen worden gegeven door gekwalificeerde en enthousiaste docenten.
Instrumenten:
o.a: piano, gitaar, ukelele, viool, klarinet, saxofoon, cello, harp, blokfluiten, trompet, slagwerk,
drums, zang en dwarsfluit.

Meer info en tarieven vindt u op de
website:
www.moz-art-zuidplas.nl

Locaties:
Muziekschool N’kerk, Schubertstraat 50 Dorpshuis
Swanla, Zevenhuizen Dorpshuis Op Moer, Moerkapelle Turfhuis, Moordrecht

info@moz-art-zuidplas.nl

Bij MOZ-Art kun je kiezen uit instrumentale lessen van 20 of 30 minuten.
Jaarcursus of liever een Strippenkaart? Samen op Duoles met je
vriend(in) of goede buur? Informeer
naar de mogelijkheden!
Wij bieden daarnaast groepslessen en
korte cursussen aan zoals: Muziek Op
schoot, Muziek met Peuters, Spelen
met Muziek, Kleuter specials, Ontdek
je instrument, Poplab, DJ cursus,
Leerlingorkesten en Vocal groups.
MOZ-Art organiseert regelmatig andere muzikale activiteiten; Muziekproeverijen, Workshops, Concerten, Projectweken enz.
Ook werken wij samen met BRAinS, muziekverenigingen en verzorgen we diverse muzieklessen op basisscholen.
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Liever eerst proberen of (opnieuw)
kennismaken met jouw instrument?
Start dan met de Introcursus: 4
proeflessen van 20 min. voor maar €
62,50
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