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We zitten alweer in oktober en de kop van het nieuwe schooljaar is
eraf!
Het begin van dit schooljaar kan al niet meer stuk door de zeer geslaagde schoolreizen die we achter de rug hebben. Zowel bij de
schoolreis naar Avifauna als bij de schoolreis
naar Drievliet hadden we prachtig weer en waren de locaties een succes!

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.
We eindigen de eerste periode zoals gebruikelijk met de kinderboekenweek. De kinderboekenweek 2021 staat in het teken van Worden
wat je wil waarbij kinderen alle beroepen kunnen worden die ze willen en alvast kunnen dromen over later. De leerlingen hebben de afgelopen tijd al goed geoefend met het lied van Kinderen voor Kinderen ( ik word lekker wat ik wil!) zodat de week goed geopend kan
worden.
Na de kinderboeken week staat de herfstvakantie op het programma.
Even lekker een weekje uitrusten na al het harde werken .

Belangrijke data:
Kinderboekenweek

6 oktober t/m 15 oktober

Informatieavond groep 8

7 oktober 2021

SEO gesprekken

11 t/m 15 oktober 2021

Herfstvakantie

18 t/m 22 oktober 2021

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.

Dag van de leerkracht
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 is het lerarentekort
merkbaar. Er is nog steeds vacatureruimte
Weet u nog iemand die bij ons zou willen
werken? Wij horen het graag!

Duurzaamheid:
De kinderen van groep 3C hebben mooie kunstwerken gemaakt: hergebruik van materialen. Ze
hebben oude tijdschriften gebruikt en ook puzzelstukjes van puzels die niet meer compleet waren.

Oproep penningmeester
Al vele jaren is Andrea Buijs de penningemeester van de ouderraadgelden. Zij verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven van de oudergelden.
Andrea heeft als ouder van onze school deze taak op zich genomen, maar inmiddels heeft ze
geen kinderen meer hier op school.
We zijn dus op zoek naar een nieuwe ouder die deze taak op zich wilt nemen. Andrea heeft
aangegeven dit schooljaar de nieuwe penningmeester te willen ondersteunen, zodat de taak in
eerste instantie met z'n tweeën kan worden gedaan.
Wie o wie zou deze taak op zich willen nemen?
U kunt zich aanmelden bij de directie.

Opening kinderboekenweek: Worden wat je wil!
De leerkrachten hebben gisteren bij de groepen 1 tot en met 4 een toneelstuk opgevoerd: De
boekenbus! De kinderen wachten op de boekenbus. Als de bus eindelijk komt, krijgt deze een lekke
band. De bus kan niet meer rijden en de chauffeur weet niet wat hij moet doen. Hij krijgt raad van
verschillende mensen: een werkman, dokter, bakker, tuinman, en tandarts . Weten zij wel wat hij
moet doen? Het publiek mag steeds roepen of het gegeven advies klopt. Dan stapt een meisje naar
voren. Ze wil in de boekenbus kijken of er een boek over de garage is. Zo kunnen ze lezen wat ze
moeten doen. De kinderen vinden het boek en de chauffeur verwisselt de lekke band. Daarna
zwaaien de kinderen de boekenbus uit!

De kinderboekenweek heeft dit jaar een leuk thema. We hopen dat er veel boeken voorgelezen worden. In de klas gebeurt dat zeker!
Veel leesplezier!
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Wist u dat….?
•

We weer studenten hebben van het conservatorium ( Codarts) ?

•

We altijd enorm jaloers zijn op de muzikale talenten van deze studenten?

•

De groepen 3 t/m 8 muziekles krijgen van meester Rigobert en de
kleutergroepen van juf Suzanne?

•

Meester Daan op woensdag de juffen en meesters helpt met het bewegend leren?

•

Er weer leuke buitenlessen gegeven zijn door het centrum van natuur
en milieu educatie?

•

Groep 8 meedoet aan de kinderklimaattop Zuidplas?

•

Zij hier heel enthousiast mee bezig zijn?

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 oktober starten nieuw bij ons op school:
Ira Pavletic groep 1/2E
Cas Pouwelse groep 1/2F
Nova Steine groep 1/2D
Veel plezier op onze school
Let op!
Op de van Beethovenlaan ter hoogte van de school is een
"Kiss & Ride" zone... We noemen het ook wel de "Zoen en
Zoef" strook. U mag hier met de auto stoppen, uw kind uit
laten stappen en dan weer meteen doorrijden. Het is niet de
bedoeling dat u daar gaat staan wachten op uw zoon of
dochter... We zien soms een hele file ontstaan met wachtende ouders Dit zorgt voor een gevaarlijke situatie.
Bedankt alvast voor de medewerking!

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
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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.
Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl of via deze link.

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
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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.

Meer informatie over meeroken of hulp bij het stoppen met roken: klik hier.
28 dagen stoppen in oktober: www.stoptober.nl
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