Nieuwsbrief
De kop is eraf!
Het was zo leuk om alle blije koppies van kinderen weer te
zien...Ze gingen vrolijk op zoek naar hun nieuwe plekje in hun
nieuwe klas. Er werden afgelopen maandag weer veel spelletjes
gedaan om er hechte groepen van te maken. In de vakantie is
de andere locatie “opgepimpt”! Helaas wacht de Wingerd
Kroonkruid nog steeds op de nieuwbouw. Daarin hopen wij al
onze wensen te kunnen verwezenlijken.
Het komend jaar gaan wij ons richten op de gezondheid! Aandacht voor gezonde voeding en voor beweging. Meester Daan
komt extra om het bewegend leren in alle lessen te laten gebeuren. We willen aandacht voor onze eigen gezondheid, maar ook
die van onze leefomgeving. Duurzaam wordt het sleutelwoord.
Er zijn bijvoorbeeld nieuwe prullenbakken aangeschaft, zodat
we het afval op school ook kunnen scheiden. De website is vernieuwd én we hebben onze eigen Facebook– en Istagram account!
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Jubilea
Shakila werkt 10 jaar als schoonmaakster op de Wingerd! En Stephan
al 10 jaar als leerkracht. Op naar de
volgende 10!!

Helaas mogen de ouders nog niet naar binnen, maar we willen u
ook graag weer live ontmoeten. In september zullen alle groepen uitgenodigd worden om op het plein (we hopen op mooi
weer) kennis te maken met de juf of meester onder het genot
van een kopje koffie of thee. We nemen u ook in groepjes mee
naar binnen, dan kunt u kort een kijkje in de klas nemen.

Belangrijke data:
Informatieavond groep 1-7 via teams

9 september

Schoolfotograaf

10 september

Algemene ledenvergadering via teams

20 september

MR vergadering

28 september

Schoolreisje groep 1-3

24 september

Schoolreisje groep 4 –8

28 september

Kraanwaterdag

22 september

Kinderpostzegelactie

29 september

Start Kinderboekenweek

6 oktober

Info-avond groep 8

7 oktober

Personele bezetting
Gelukkig zijn we het schooljaar volgens plan gestart en zijn alle leerkrachten gezond terug van vakantie. Er
zijn enkele aanvullingen op de groepsbezetting zoals deze in de schoolgids staat:
-In groep 7a werkt juf Floor samen met meester Stephan. Juf
Floor volgt de zij-instroom opleiding tot leerkracht en heeft de
Wingerd dit jaar als leer/werkplek.
-In groep 6a werkt juf Edina samen met juf Hellen. Juf Edina is
in het laatste jaar van de zij-instroom opleiding aangekomen.
Zij zal op donderdag en vrijdag al zelfstandig de klas draaien. In
het begin van het schooljaar met nog wat extra ondersteuning
om goed ingewerkt te raken.
- Juf Nadette (5a) gaat dit jaar een Master Pedagogiek volgen.
Op donderdag zal juf Ester daarom in de klas zijn. Na de herfstvakantie zal in deze klas ook een LIO stagiaire starten.
-Juf Lia zal op vrijdagmiddag werken in groep 4a. Juf Elise gebruikt deze middag om als ‘eventmanager’ onze feesten en vieringen voor te bereiden.

Algemene Ledenvergadering
Dit schooljaar zal de Algemene Ledenvergadering van de Ouderraad plaatsvinden op maandag 20 september. Vanwege de Coronamaatregelen zal deze vergadering, net als vorig jaar, digitaal plaatsvinden.
Tijdens de vergadering bespreekt de OR het afgelopen schooljaar (ook financieel) en worden de plannen
voor het nieuwe jaar uitgelegd. Een week voorafgaand aan de vergadering ontvangt u per mail de agenda
en link voor deze vergadering. Bent u er ook bij?

Kraanwaterdag
Woensdag 22 september (anders dan in de kalender) is het weer Nationale Kraanwaterdag. Deze dag
staat in het teken van kraanwater als gezonde en
sportieve dorstlesser. Er is speciaal voor basisscholen en bso’s een super leuk en educatief programma
gemaakt over water drinken en bewegen. Geeft u
uw kind(eren) deze dag water mee voor bij het tussendoortje?

Schoolfotograaf
Op vrijdag 10 september komt de schoolfotograaf. Hij maakt ook foto’s van broertjes
en zusjes (die op school zitten) .Als u dat
niet wilt, kunt u dat aan de leerkracht doorgeven.
Dit jaar kunt u na afloop zelf de foto’s via
internet bestellen! Verdere informatie hierover volgt.

Eindelijk weer op schoolreisje!
Groep 1 t/m 3 gaat op vrijdag 24 september naar Avifauna in Alphen a/d Rijn.
De kinderen en de begeleiders verzamelen op de normale tijd in de klas en gaan
gezamenlijk om 8.30 uur lopen naar hoek van de IJssellaan en Kroonkruid. De
bussen zullen daar om 8.45 uur vertrekken.
De bussen zullen rond 15.45 uur weer terug zijn op de hoek van de IJssellaan en
het Kroonkruid.
Alle kinderen moeten zelf een lunchpakket, wat te drinken en eventueel zonnebrandcrème of regenkleding meenemen in een rugzak. Deze moet voorzien zijn van hun naam en de naam
van de school. De kinderen mogen geen geld meenemen!
De leerkracht zal u een bericht sturen over de begeleiding van de groepjes. Ouders die een groepje willen
begeleiden, kunnen zich dan vóór woensdag 8 september opgeven bij de leerkracht.
Groep 4 t/m 8 gaat op dinsdag 28 september naar Drievliet. De kinderen en de begeleiders verzamelen op
de normale tijd in de klas en gaan gezamenlijk rond 9.00 uur lopen naar de hoek van de IJssellaan en het
Kroonkruid. De bussen zullen daar om 9.15 uur vertrekken.
De bussen zullen rond 16.45 uur weer terug zijn op de hoek van de IJssellaan en het Kroonkruid. Alle kinderen moeten zelf een lunchpakket, wat te drinken en eventueel
zonnebrandcrème of regenkleding meenemen in een rugzak. Deze moet voorzien zijn van hun naam en de naam van de school.
De kinderen mogen geen geld meenemen!
De leerkracht zal u een bericht sturen indien er begeleiders nodig
zijn. Ouders die een groepje willen begeleiden, kunnen zich dan
vóór woensdag 8 september opgeven bij de leerkracht.

Informatieavond en koffiemoment
Dit schooljaar zal de informatieavond in twee delen plaatsvinden. Het eerste deel met praktische informatie
vindt digitaal via Teams plaats. Daarnaast wordt elke klas uitgenodigd voor een koffiemoment op het plein.
Tijdens dit moment kan persoonlijk met de leerkracht kennisgemaakt worden en laten we de school/klas
even zien. Hieronder treft u voor beide momenten het rooster aan:
Digitaal via Teams:
Woensdag 8/9: 19.00 uur groep 5a ivm studie Nadette op donderdag
Donderdag 9/9: 19.00-19.30 uur 7a, 5/6, 6a,
19.30-20.00 uur 4a, 3a, 3b
20.00-20.30 uur 1/2a, 1/2b
Koffiemoment op het schoolplein:
Maandag 13/9: 08.35-09.00 uur Groep 1/2a
14.00-14.25 uur Groep 1/2b

Maandag 20/9: 08.35-09.00 uur Groep 8a (op Takmos)
14.00-14.25 uur Groep 8b (op Takmos)

Dinsdag 14/9: 08.35-09.00 uur Groep 3a
14.00-14.25 uur Groep 3b

Dinsdag 21/9: 08.35-09.00 uur Groep 7a
14.00-14.30 uur Groep 5a

Donderdag 16/9: 08.35-09.00 uur Groep 4a
14.00-14.25 uur Groep 5/6

Donderdag 23/9: 14.00-14.25 uur Groep 6a

Wist u dat….?
•

Meester Daan overal in Nederland in winkels hangt! Wij hartstikke trots zijn op
zo’n leuke gymmeester?

•

Onze website vernieuwd is?

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

Wij nu ook gebruik maken van Facebook
en Instagram?

•

dewingerd@rvko.nl
www.dewingerd.nl

Morgen de boekjes weer mee gaan van
Brains? De kinderen zich weer op kunnen
geven voor leuke buitenschoolse activiteiten?

•

Juf Mandy in blijde verwachting is van haar tweede kindje?

•

Juf Elsemieke inmiddels met zwangerschapsverlof is en de baby eind
deze maand geboren zal worden?

•

Er al klassen zijn waar alle Arboformulieren weer ingeleverd zijn?

•

Wij nog niet op school gaan kriebelen? Wij u vragen om zelf uw kinderen goed te controleren? U bij bijzonderheden contact kunt opnemen met de leerkracht?

•

Het hek echt pas om 08.15 uur open gaat? Er vaak kinderen veel te
vroeg op het fietspad staan? Wij u vragen om hier rekening mee te
houden bij de vertrektijd van uw zoon/dochter?

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

Nieuwe leerlingen op de Wingerd!
Groep 1/2 a:

Groep 1/2 b

Groep 3a
Groep 3b
Groep 5/6c
Groep 7a

Liam Pikaar
Elisa Ajrai
Ron Zondervan
Jens van der Blom
Harvey Meeles
Dorian Biemans
Roos kwiatkowska
Isaiah Beek
Noa Borsboom
Marlin Kuipers
Rowèn Blom

Veel plezier op de Wingerd!

Hemel en Aarde: Kracht!
De lessen van Hemel en Aarde gaan de eerste weken na de vakantie over
Kracht. Kracht is een mooie en belangrijke levensbron. Je kunt kracht in jezelf
ervaren. Het zorgt ervoor dat je je niet uit het veld laat slaan, dat je overeind
blijft, ook als het tegenzit. Maar kracht kan ook iets van buiten zijn, van de natuur of van anderen, iets dat op je af komt en je helpt, of waar je je tegen moet
weren.
Mooie lessen
Dit keer is er in de onderbouw een les met de titel ‘Zeg me je naam’. Leerlingen
ervaren daarin hoe krachtig het is als iemand je bij je naam noemt. Het noemen
van een naam heeft bijna altijd veel zeggingskracht. Het is ook een oud motief
in verhalen, denk maar eens aan een sprookje als Repelsteeltje.
In de middenbouw is er een mooie doe-les over daadkracht, die goed past bij
de energie van veel leerlingen van die leeftijd. Gewoon maar doen, gewoon
maar beginnen – daar schuilt veel kracht in.
In de bovenbouw is een sprankelende les opgenomen over verbeeldingskracht van kunstenaars. Zij worden
vaak aangezet door idealen, gevoelens of ideeën die ze vertalen in indringende beelden, die je aan het denken zetten of iets bij je oproepen. Soms kun je niet eens precies zeggen wat je raakt. Dat is de kracht van
verbeelding.
Verschillende soorten kracht
In de lessen verkennen we verschillende soorten van kracht. In de eerste plaats is er de levenskracht die je
in jezelf kunt ervaren. In de Chinese cultuur heet die kracht Chi, in het Hindoeisme wordt het Prana genoemd. Kinderen maken op verschillende manieren kennis met de ervaring van kracht in jezelf, en de ideeën en verhalen daarover.
In de tweede plaats is er de kracht van de natuur. In water, wind en vuur komen soms ontzagwekkende
krachten vrij. Met kinderen verkennen we die kracht. We geven kinderen de kans om natuurkracht op zich
in te laten werken, met proefjes en prachtige foto’s.
En in de derde plaats kun je ervaren dat er kracht van boven komt. In alle tijden en alle culturen hebben
mensen ervaren dat ze kracht ontvangen, ‘van boven’, van iets dat groter is dan henzelf. Kinderen maken
bijvoorbeeld kennis met het tedere ritueel van de ziekenzalving, waarin heel zieke mensen kracht van God
ontvangen.
We denken dat we met deze lessen een mooi en krachtig begin aan het schooljaar kunnen geven!

