Nieuwsbrief
De eerste maand zit erop!
Kroonkruid/Takmos

De eerste volledige maand van het schooljaar 2021-2022 is
voorbij gevlogen. Het schoolritme zit er weer goed in en de fase
van wennen/elkaar leren kennen is doorlopen. De koffiemomenten zijn druk bezocht en volgende week zien wij alle kinderen en ouders uit groep 3-8 voor een SEO gesprek. Fijn dat dit
allemaal weer op school kan plaatsvinden.
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De afgelopen weken hebben er een paar personele wijzigingen
plaatsgevonden:
•

Juf Ilse is bij ons begonnen als onderwijsassistent, zij stelt
zich verderop in deze nieuwsbrief aan u voor.

•

Juf Edina (6a) heeft besloten om op een andere RVKO
school te gaan werken. Hierdoor is juf Floor vanuit groep
7a overgegaan naar groep 6a.

Daan is geboren

Sinds het begin van dit schooljaar werkt juf Hellen een dag in de
week extra om IB taken uit te voeren. Juf Hellen en juf Mariska
maken onderling afspraken over de taakverdeling. Het kan dus
voorkomen dat u juf Hellen tegenkomt bij gesprekken/ oudercontacten.
Vorige week informeerden wij u over de omgang met de versoepelingen en het loslaten van de 1,5m. Om 08.15 u en 14.30 u
zullen beide hekken open zijn en bent u vrij om een ingang te
kiezen. De looproute op het schoolplein is komen te vervallen.
Wilt u dit ook doorgeven aan opa’s, oma’s en andere volwassenen die uw kind(eren) komen ophalen? Bedankt!

Juf Elsemieke heeft op 22
september een zoontje gekregen. Hij heet Daan. Wij
wensen Elsemieke en Dennis heel veel geluk met
Daan!

Belangrijke data:
Informatieavond groep 8

7 oktober 2021

SEO gesprekken

11 t/m 15 oktober 2021

Herfstvakantie

18 t/m 22 oktober 2021
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Fietstips:
De donkere wintermaanden komen er weer aan. Zorg voor een veilige fiets. Controleer ook regelmatig de
remmen en de lichten!
Als ouder kun je het spannend vinden om je kind te laten fietsen in het drukke verkeer. De Fietsersbond
heeft een aantal handige tips om je kind veilig te laten fietsen:

•

Laat je auto staan en ga lopen of fietsen. Zo doet je kind de meeste verkeerservaring op.

•

Probeer het goede voorbeeld te geven in het verkeer. Kinderen leren namelijk veel door gedrag van anderen na te doen

•

Ga op tijd de deur uit, dan is het gemakkelijker om je aan de
verkeersregels te houden

•

Fiets eens achter je kind aan en bespreek daarna wat goed of fout ging

•

Gaat je kind voor het eerst een nieuwe route fietsen? Dan kun je een paar
keer samen oefenen, Zo kun je je kind leren omgaan met onveilige plekken.
•

Leer je kind om bij een verkeerslicht altijd achter een bus of vragenwagen
te gaan staan en nooit ernaast. Hiermee voorkom je dat je kind in de gevaarlijk dode hoek terechtkomt.

Kinderboekenweek
Op woensdag 6 oktober is de Kinderboekenweek gestart. Dit jaar is het thema
‘worden wat je wil’. Zoals ieder jaar is er weer een lied en dans gemaakt door
Kinderen voor Kinderen. Zie hiervoor: www.kinderboekenweek.nl of
www.kinderenvoorkinderen.nl
De Kinderboekenweek is gisteren geopend met een voorleesontbijt in de klas.
Natuurlijk gaan we ook aan de slag met "worden wat je wil". De groepen zullen dit thema uitwerken rondom de volgende boeken:
Groep 1-2: Ik weet wat ik worden wil
Groep 3-4 : Wat is jouw beroep?
Groep 5-6: Te gekke beroepen die echt bestaan
Groep 7-8: Van boswachter tot Youtuber
De kinderen mogen van 6 oktober tot en met woensdag 13 oktober een boek meenemen dat zij leuk vinden, maar niet meer lezen. Op vrijdag 15 oktober wordt de
Kinderboekenweek met een boekenmarkt afgesloten. Elk kind mag tijdens de boekenmarkt één boek uitzoeken en dit boek mee naar
huis nemen. Om ervoor te zorgen dat elk kind een
boek mee naar huis kan nemen, hebben we uw hulp
nodig! Heeft u thuis één of twee leuke boeken die
nog van goede kwaliteit zijn, dan kunnen wij deze
goed gebruiken. Wilt u deze boeken dan doneren aan
school? De kleuters en de groepen 3 zullen met elkaar prentenboeken wisselen. Zo kunnen zij naar huis
met een nieuw voorleesboek.
Alvast heel erg bedankt! We hopen dat alle kinderen
zullen genieten van hun nieuwe boek.

Even voorstellen:
Beste ouders, verzorgers en kinderen van De Wingerd,
Via deze nieuwsbrief stel ik mijzelf graag aan jullie voor.
Ik ben Ilse Veenstra, 21 jaar en woon in Nieuwerkerk aan den IJssel. Vorig jaar heb ik mijn diploma onderwijsassistente behaald.
Sinds een paar weken werk ik als onderwijsassistente in verschillende
klassen bij De Wingerd. Ik vind het heel fijn om de kinderen en leerkrachten te ondersteunen.
In mijn vrije tijd ben ik veel met dansen en het geven van danslessen
bezig. Hier haal ik heel veel positieve energie uit.
Ik vind het super leuk dat ik het team van De Wingerd mag komen versterken!
Groetjes, Ilse

Jubileum meester Joop
Op 1 oktober was
meester Joop 40 jaar
meester. Wat is er in
die 40 jaar veel veranderd! We hebben
hem alvast in het
zonnetje gezet, maar
het echte feest volgt
later dit jaar!

Dag van de leraar
Afgelopen dinsdag 5 oktober was het
de dag van de leraar. Ons team is op
deze dag in het zonnetje gezet. Wij zijn
blij met ons top team! Zeker in de huidige tijd waarin een groot lerarentekort
heerst doet het ons goed zo’n fijne samenwerking te hebben.
Ook op de Wingerd locatie Kroonkruid
is het lerarentekort merkbaar. Er is nog
steeds vacatureruimte en werken een
aantal collega’s structureel extra om de
groepen te bemannen. Weet u nog iemand die bij ons zou willen werken?
Wij horen het graag!

Op 24 en 28 september
hebben wij hele gezellige en gelukkig zonnige
schoolreisjes gehad! De
kinderen hebben genoten!

Wist u dat….?

Kroonkruid 107a
2914 TK Nieuwerkerk a/d IJssel
0180-316271

De Wingerd,
een school waar het fijn is om
te leren, te spelen en te vieren.



U gewoon weer het plein op mag bij het brengen en halen
van uw zoon of dochter? Maar nog niet mee naar binnen?



Meester Rigobert muziekles geeft? Hij dit vanaf volgende
week elke donderdag komt doen?



En meester Daan om de week op woensdag bewegend leren?



Er weer veel activiteiten vanuit cultuur en natuureducatie
plaatsvinden?



Er al muziek is gemaakt, gezocht naar diertjes,
papier geschept en meegedaan aan de Jeugdklimaattop in Zuidplas?

Even voorstellen: Nieuw in de MR
Hoi ouders en verzorgers! Mijn naam is Laura de Jong, ik ben 39 jaar en praktisch
geboren en getogen in Nieuwerkerk aan den IJssel (ik kwam hier wonen toen ik ca
18 maanden oud was). Ik ben de moeder van Alexander die op 6 april 2021 is begonnen in groep 1/2F bij Juf Danielle op de Beethovenlaan. Ik blijf graag op de hoogte van en betrokken bij de gang van zaken op school, en het lijkt me een leuke
“missie” om vanuit de oudergeleding van de medezeggenschapsraad ook een steentje te kunnen bijdragen aan het formuleren van beleid en toe te zien op uitvoering
van beleid in praktische zin op school. Vanuit huis heb ik heel veel meegekregen
over het onderwijs. Mijn moeder is zelf bijna 35 jaar docente Frans geweest op een
middelbare school (Rotterdams Montessori Lyceum), maar heeft naast haar baan
ook altijd grote betrokkenheid gehad bij mijn eigen vorming en scholing binnen- en
buitenshuis. Onder meer heeft zij ook zelf in de medezeggenschapsraad van mijn
middelbare school gezeten en in die van haar eigen school. Ik heb zelf ook een periode op De Wingerd (Kroonkruid) gezeten. Ik zie er naar uit mijn steentje bij te dragen
aan een fijne school. Schiet mij vooral aan bij school of stuur een mail naar het mailadres van de MR voor
vragen en input die wij met het bestuur kunnen delen. Tot ziens!

Nieuwe leerlingen op de Wingerd!
In september zijn op school gekomen:
Daan Waldekker

groep 1-2A

Lexie van Rijswijk

groep 1-2B

Michael Wenker

groep 1-2B

Veel plezier op onze school!

Hondenpoepalarm!
De gemeente Nieuwerkerk heeft overal op straat pictogrammen gespoten met de
tekst: ‘Mijn baas ruimt mijn poep op!’ Helaas gebeurt dat nog niet vlak bij de
school. Regelmatig treffen wij hondenpoep aan bij de hekken. Daar lopen
vervolgens kinderen doorheen en dat geeft een vieze boel!
Wilt u opletten en mensen attenderen op de opruimplicht?

Gezonde voeding
groente en fruit
Wist je dat…
Een gezonde voeding, waaronder voldoende groente en fruit, een goede
basis legt voor een gezond voedingspatroon voor de rest van het leven van je
kind.

Hoeveel groente en fruit moet mijn kind eten?
1,5-2 stuks fruit per dag
100-200 gram groente per dag
Tips om je kind groente en fruit te laten eten.
Groente kan de hele dag worden gegeten, ook op brood of tussendoor. Bijvoorbeeld avocado op
brood of wortels en tomaatjes tussendoor als snack.
Geef je kind elke dag fruit of groente mee naar school.
Betrek je kind bij het bereiden van een maaltijd, kinderen vinden het leuk om te eten wat ze zelf
hebben bereid.
Je kind hoeft niet alles lekker te vinden, maar je kind kan wennen aan een smaak en leren om iets
lekker te vinden. Soms moet je 10-15 keer iets proeven voordat je aan een smaak gewend bent
Eet met het gezin aan tafel, dit leidt vaak tot gezonder eten.

opgroeien:
Kijk op www.cjghm.nl
Meer informatie over gezond
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Webinar – Pubers zijn leuk
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert in samenwerking met Tischa Neve een webinar voor ouders
over pubers.
Pubers in huis ... dat is voor velen best een hele uitdaging! Naast leuk en lief kunnen pubers namelijk ook onvoorspelbaar, onuitstaanbaar en emotioneel zijn. Wat schuilt er achter het dwarse en stoere gedrag van een
puber, wat maakt de puberteit voor een kind zo lastig en vooral: hoe ga je daar als ouder nou wel en niet mee
om? Welke manier van communiceren werkt het beste? Hoe kan je de lol weer inzien van die worstelende puber?
In dit webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, neemt kinderpsycholoog en opvoedkundige
Tischa Neve je op een heldere en laagdrempelige manier mee in haar visie op opvoeden en omgaan met pubers.
Met humor, zelfspot, positiviteit en vooral gericht op ontdekken wat werkt voor jou en jouw kind. Want elke
puber is anders en elke ouder ook.
Heb jij thuis een (aanstaande) puber tussen de 10 en 16 jaar en vind je het leuk om eens helemaal in de wereld
van een puber te duiken? Meld je dan snel aan bij dit webinar bomvol inspiratie en tips!
Dit gratis webinar vindt plaats op dinsdag 9 november 2021 van 20.00 tot 21.00 uur.

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website: www.cjgcursus.nl
E-mail:

info@cjgcursus.nl

Telefoon: 088 254 23 84

Meeroken
Als iemand in de buurt van je kind rookt, ademt je kind die tabaksrook in.
Dat noemen we meeroken (of passief roken). Hierdoor zijn er meer risico's op gezondheidsproblemen bij je
kind.
Kinderen zijn kwetsbaarder voor meeroken dan volwassenen, omdat ze nog in ontwikkeling zijn.
Het is goed te weten dat een raam openzetten in de auto, roken bij een open raam of onder een afzuigkap
niet voldoende helpt.
Stoppen met roken heeft het meeste effect. Zo geef je ook het goede voorbeeld aan je kind. Kinderen kopiëren namelijk het gedrag van hun . Als jij rookt, is de kans groter dat je kind ook begint met roken.
Zorg ervoor dat er niet gerookt wordt in de auto of in de t thuis, maar ook niet tijdens een bezoek aan
Familie of vrienden.
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