Nieuwsbrief
Boekenruilmarkt groot succes!

Kroonkruid/Takmos

In de week voor de herfstvakantie vierden we de kinderboekenweek. Er is toen ook een boekenruilmarkt georganiseerd. Alle kinderen hebben boeken meegenomen, die ze al
uitgelezen hadden. Op vrijdag lagen alle boeken mooi uitgestald en mochten de kinderen een nieuw boek kiezen! Ze gingen allemaal weer blij naar huis. Veel leesplezier!
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Corona-update
Afgelopen dinsdag was er weer een persconferentie. Het
aantal besmettingen loopt weer op. Behalve de anderhalve
meter maatregel verandert er niet zo veel voor het onderwijs. We wachten even af of het aantal besmettingen weer
af gaat nemen. Daarom weten we ook nog niet zeker of bijvoorbeeld bij Sinterklaas de ouders weer naar binnen mogen.

LET OP:
15 november 2021

Voorlopig blijven alle huidige afspraken gehandhaafd:
•

Alleen van jarige kinderen en wenkinderen mag een
ouder mee naar binnen. Alle overige oudercontacten
blijven mogelijk maar dan op afspraak.

•

Het halen en brengen blijft zoals het nu is. Iedereen
kan zelf het plein opkomen om de kinderen op te halen. Helpt u mee om elkaar de ruimte te geven?!

Belangrijke data:
MR vergadering

11 november 2021

Sinterklaas komt Nederland binnen

13 november 2021

Studiedag/lesvrij

15 november 2021

Sinterklaasfeest, 14.30 uur uit

3 december 2021

Hemel en aarde: Mooi!
Onze lessen van Hemel en Aarde gaan de komende weken over het onderwerp Mooi. Dat is een heel mooi onderwerp, want er valt veel aan te ontdekken. Echt mooie dingen raken je, je adem stokt, je houdt midden in een zin
op, je kunt even aan niets anders denken, je hart smelt of je krijgt tranen in je
ogen. Schoonheid maakt het leven zinvol. En het interessante is dat niet iedereen dezelfde dingen mooi vindt. Waar de een van ondersteboven raakt,
dat doet een ander niet zoveel.
In de lessen is er veel aandacht voor kunst, zoals muziek, schilderkunst of Japanse bloemschikkunst. Niet iedereen zal het allemaal adembenemend mooi
vinden. Maar we nodigen kinderen uit om stil te staan bij hoe deze kunstenaars proberen om iets mooi te maken, om je een ervaring te geven die je
raakt. En hier en daar laten we kinderen proberen om zelf ook zoiets kunstigs
te maken.
In godsdienstige tradities wordt de schoonheid van de aarde bezongen. In de middenbouw lezen we samen
met de kinderen het Zonnelied van Franciscus van Assisi. Dat is een wereldberoemde tekst, in een mooie en
toegankelijke vertaling, waarin hij broeder zon, zuster maan, broeder wind en zuster water eert. In de bovenbouw lezen we met kinderen een loflied op de schepping dat als Psalm 104 in de bijbel staat. En met de
kleuters luisteren we naar een prachtige vertelling van het verhaal over Adam en Eva in het paradijs, dat
duidelijk maakt dat iedereen mooi is zoals die van nature is.
Wat maakt eigenlijk iemand tot een mooi mens? Die vraag verkennen we ook met de oudere kinderen. Dat
kan gaan om uiterlijk vertoon, maar echte schoonheid zit vaak van binnen. Denk maar aan het klassieke verhaal van Belle en het Beest.
Die vragen over wat een mens mooi maakt bereiden ook voor op de kerstperiode, waarin we vieren dat Jezus geboren is, die ons op een niet te evenaren manier heeft laten zien hoe het is om een mens te zijn zoals
God bedoeld heeft.
We zien uit naar een boeiende periode met prachtige lessen over Mooi!

Sinterklaas komt eraan
Volgend weekend komt Sinterklaas alweer in het land. Ook op de Wingerd zijn de voorbereidingen voor deze festiviteiten gestart. Wij hopen
dat dit alles binnen de dan geldende Coronamaatregelen kan plaatsvinden. Wij houden u op de hoogte. Een paar data (onder voorbehoud):
- donderdag 25 november: schoen zetten
- donderdag 2 december kom maar binnen in de klas! (onder voorbehoud) : Ouders/verzorgers en opa’s/oma’s krijgen de gelegenheid om
tussen 14.30 uur en 14.45 uur in de klassen sfeer te proeven en werkjes/ surprises te bekijken.
- vrijdag 3 december: de kinderen gaan eerst naar de klas (tussen 08.1508.30 uur). Ouders kunnen alvast achter de linten gaan staan om Sinterklaas te verwelkomen.

Voorleeswedstrijd
In de Kinderboekenweek hebben groep 7 en 8 een voorleeswedstrijd
gehouden. Hieronder een verslag van Demi (groep 7a), onze voorleeskampioen! Gefeliciteerd!
Eerst moesten de kinderen die wilden voorlezen voor de klas lezen.
Toen moesten de andere kinderen die niet wilden voorlezen een cijfer
geven. Ik had de hoogste score. En twee kinderen (Max en Romy) hadden dezelfde score. Die moesten nog een keer voorlezen. Max werd
gekozen. Max en ik moesten voor groep zeven en groep acht in de hal
lezen. Er waren ook nog twee kinderen uit de ene groep acht en twee
kinderen uit de andere groep acht. Toen iedereen had voorgelezen gingen de Juryleden in onze klas (groep 7) overleggen. Toen ze eruit waren ging juf Mandy zeggen wie er had gewonnen. Toen ging juf Mandy
om het spannend te maken vragen welke tijd het was, welke datum
het was, wat voor weer het was en daarna ging ze zeggen de winnaar
of winnares is geworden Demi! Ik was heel blij ik moest op de foto en
ik moest nog wat door de microfoon zeggen. Ik had gezegd dat iedereen het heel goed heeft gedaan. Ik was heel bij ik dacht: waarom mij?
Want iedereen had het zo goed gedaan. Ik kreeg ook nog een oorkonde die hangt nu op mijn kamer.

Even Voorstellen (nieuw in de MR):
Mijn naam is Arthur Meijer, ik ben 40 jaar, getrouwd met Dorinda en vader van onze zoon Iago van 6 (groep
3d) en dochter Nova van 2. Ik ben werkzaam als Category Manager bij een inkooporganisatie van Drankengroothandels. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om er op uit te gaan met het gezin, te wielrennen en pub quizzes te spelen.
Ik ben lid geworden van de MR omdat ik dit als uitgelezen kans zie een bijdrage te leveren aan de verdere
ontwikkeling van De Wingerd. Verder zie ik het als een ideale mogelijkheid om als leek mijn steentje bij te
dragen aan de educatie van de toekomst. In de snel veranderende wereld worden er andere vaardigheden
van onze kinderen verwacht waarbij traditionele leermodellen niet altijd even goed passen. Tevens wil ik er
als ouder voor waken dat de school zich voornamelijk richt op haar belangrijkste taak: een kind voorzien van
een brede basis van kennis, socialisatie en persoonlijke ontwikkeling. Docenten moeten zich als specialisten
voornamelijk met de kinderen bezighouden en niet teveel met de administratie voor een overdaad aan managementlagen.
Bovenal wil ik er als ouder voor zorgen dat onze kinderen een
zorgeloze tijd meemaken op de basisschool, maar daarbij wel
kritisch blijven naar de school zodat de kinderen zich zo breed
mogelijk ontwikkelen.
Mocht je nog vragen hebben of zaken omtrent school met me
willen bespreken, schroom dan niet om me aan te spreken op
het schoolplein of stuur een berichtje naar één van de mailboxen van de MR.

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

•

We in de week voor de herfstvakantie fijne SEO gesprekken hebben
gevoerd? Er veel mooie doelen met elkaar zijn afgesproken voor de
komende periode?

•

Nu de wintertijd is ingegaan en het eerder donker wordt, het heel belangrijk is om goede fietsverlichting te hebben?

•

Broertjes en zusjes mogen worden ingeschreven als zij drie jaar worden? Wij kunnen dan goed kunnen inschatten hoe de kleutergroepen
er volgend jaar uit gaan zien?

•

De groepen 8 mee gedaan hebben aan de kinderklimaattop? Helaas
er maar één groepje naar de presentatie in Swanla mocht?

•

Wij regelmatig stagiaires ontvangen? Juf Melina stage loopt in groep
8a en juf Esmee is haar LIO stage (laatste stage van de lerarenopleiding) is gestart in groep 5a? En meester Bjorn half november start als
stagiair onderwijsassistent in de groepen 3?

Nieuwe leerlingen op de Wingerd!
In oktober zijn op school gekomen :
Rohan Hermes

groep 1-2B

Felicia Böröcz

groep 1-2A

Lewis Piket

groep 1-2A

Veel plezier op onze school

Parro:
U maakt veelvuldig gebruik van Parro voor een rechtstreeks bericht aan de leerkracht(en). Fijn! Een paar
aandachtpunten hierbij:

•

Wilt u de chatfunctie van Parro alleen gebruiken voor korte vragen of mededelingen?

•

Wilt u dit doen via ‘kindgesprek’ i.p.v. privégesprek zodat beide groepsleerkrachten kunnen meelezen?

•

Wilt u rekening houden met onze werktijden (8.00-17.00 uur)? De leerkrachten
hebben in de avonduren, het weekend en hun vrije dagen deze functie uit staan.

•
•

Ziekmeldingen graag telefonisch aan ons doorgeven.

Bijzonderheden over de betreffende schooldag ook telefonisch doorgeven.
De leerkracht is niet in staat onder schooltijd berichten te lezen/beantwoorden.

Hoe ben ik zichtbaar op de fiets?

10 tips
1 Check je verlichting regelmatig. Zorg dat je fiets is voorzien van werkende verlichting.
2 Zorg dat je lichten voldoen aan de regelgeving. Zo moet wit of geel licht voor, rood licht achter en mag je licht
niet knipperen.
3 Is je vaste fietsverlichting kapot of gestolen? Gebruik dan losse fietslampjes. Bevestig deze aan je fiets of
zichtbaar aan je bovenlichaam. Zorg dat het voorlampje recht vooruit schijnt en het achter lampje recht achteruit. Zeker weten dat je met goede verlichting op weg gaat? Koop dan verlichting met het RAI Keurmerk Fietsverlichting (RKF). Kijk op keurmerkfietsverlichting.nl welke verlichting daaronder valt.
4 Let ook op de reflectoren. Vervang deze als ze kapot of weg zijn. Achter moet een rode reflector aanwezig
zijn, op de trappers gele en op de wielen of banden witte of gele.
5 Doe je lichten al in de schemerperiode aan en als er slecht zicht is, bijvoorbeeld door regen. Ook dan ben je
niet meer goed zichtbaar.
6 Heb je echt even geen licht op je fiets, probeer dan alleen tijdens lichte uren te fietsen (in de winter na de ochtendspits en voor de avondspits).
7 Draag lichte kleding of kleding met opvallende lichte accenten. In een gele jas ben je beter zichtbaar dan in
een zwarte jas.
8 Vergeet je vaak je lichten aan te zetten? Koop dan een lamp met lichtsensor. De lichten gaan dan automatisch
aan bij schemer of slecht weer.
9 Spreek anderen aan als ze hun licht (nog) niet aan hebben. Zo draag je ook bij aan de zichtbaarheid en veiligheid van andere fietsers.
10 Moet je fiets naar de fietsenmaker? Vraag dan of hij ook je verlichting checkt.
Bekijk meer tips over veilig gedrag in het verkeer > www.maakeenpuntvannul.nl
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