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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 het KK lopen met elkaar naar de IJssellaan.
De bussen zullen om 9.15 uur vertrekken.
Wij verwachten rond 17.00 uur weer terug te zijn bij de IJssellaan.
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 het KK lopen met elkaar naar de IJssellaan. De bussen zullen om
9.15 uur vertrekken.
Wij verwachten rond 15.30 uur weer terug te zijn bij de IJssellaan.
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

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.

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:
E-mail:
Telefoon:

www.cjgcursus.nl
info@cjgcursus.nl
088 254 23 84
@ cjgcursus

Boksles op de Wingerd
Afgelopen week stonden de gymlessen van meester Daan in het teken van boklessen. Meester Daan leerde
de kinderen verschillende stoten aan en hij benadrukte de verdedigingstechnieken. Volgende week zullen de
kinderen verder gaan met de bokslessen; super gaaf natuurlijk!

Wist u dat….?
•

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

•

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

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

Juf Alysia haar zij-instroomtraject is gestart bij juf Mandy en meester
Joop?

•

De leerlingenraadverkiezingen volgende week weer beginnen?

•

dewingerd@rvko.nl
www.dewingerd.nl

Wij de eerste weken veel doen aan groepsvorming in de klassen, en
dat wij dat de gouden weken noemen?

•

Wij hebben genoten van het feit dat de ouderavond weer op school
plaats kon vinden?

•

De juffen en meesters heel veel zin hebben in de schoolreisjes?

•

Wij opzoek zijn naar handige opa’s, oma’s of ouders die willen helpen
met klusjes op school?

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

Juf Lizette
Via deze nieuwsbrief wil ik jullie graag meenemen in mijn rollen hier op
de Wingerd. Eerder deelde ik dat ik 14 jaar de ervaring heb als groepsleerkracht en ook met enthousiasme leerkrachten coach op het didactisch handelen. In de afgelopen jaren dat ik actief ben geweest als leerkracht, ben ik erachter gekomen dat ik het bredere kader binnen een
school interessant vindt. Deze interesse heeft eraan bijgedragen dat ik
de opleiding tot adjunct-directeur aan het volgen ben.
Dit schooljaar zullen mijn taken gesplitst zijn. Op dinsdag houd ik me bezig met directietaken en op donderdag en vrijdag zal ik naast juf Alja
groepsleerkracht zijn van groep 3. Heeft u vragen of lijkt het u leuk om
het gesprek over onderwijs met mij aan te gaan, kunt u mij altijd aanschieten.
Groetjes Lizette Hendriks– Hutten

