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EEN BLIK TERUG EN EEN BLIK VOORUIT
We zijn we blij dat we dit schooljaar iedereen weer mochten
ontmoeten op De Wingerd. We hebben speciaal voor iedereen de
rode loper uitgerold.
Met veel enthousiasme en positiviteit begonnen we aan het
schooljaar. Het schooljaar is gestart met een geweldig, zonnig zomerfeest waar we ook
met een prachtige receptie en voorstelling samen afscheid hebben genomen van onze
meneer Peter.
We zien de kinderen dit schooljaar ook weer ‘shinen’ en zich ontwikkelen. Zo mooi om te
zien.
Toch vroeg 2021 ook weer veel van ons. We moesten weer incasseren, aanpassen,
improviseren en schakelen. Nadat we heerlijk hadden genoten van de herfstvakantie,
kregen we weer te maken met veranderingen op school, besmettingen, geen
vervangers, ouders niet meer in de school en groepen die thuisonderwijs krijgen. Dit is voor
ons team niet altijd makkelijk. Voortdurend schakelen en de zorgen over het welbevinden
en de ontwikkeling van onze kinderen.
We zijn dan zo blij dat we zien dat ons onderwijs goed geregeld is.
Dat we toch alle kind-/oudergesprekken fysiek hebben kunnen voeren. Vooral omdat wij
het belangrijk vinden dat de communicatie tussen de ouders en ons optimaal is. We
moeten het namelijk samen doen en we hebben de ouder(s)/verzorger(s), zeker nu, heel
hard nodig om alles goed te laten verlopen. Dankbaar zijn we dan ook dat we zien dat
dit goed lukt en gewaardeerd wordt.
Neem van ons aan: De kinderen doen het hartstikke goed! Dit zien we ook terug in allerlei
onderzoeken die zijn afgenomen na de vorige lockdown. Zo knap om te zien dat de
kinderen zelfstandig de school binnen komen en hun weg goed weten te vinden. Broertjes
en zusjes nemen elkaar onder de hoede voor en na schooltijd.
We staan nu aan het begin van de feestmaand december. Het zal anders zijn dan anders,
maar met aanpassingen binnen de grenzen van wat wel mag, maken wij er voor de
kinderen gewoon een prachtige december-feestmaand van! Dit hebben we al gezien
met Sinterklaas. Wat was het mooi om alle blije gezichten te zien.
Wij wensen u ondanks alle beperkingen toch een mooi einde van 2021 toe! Ons motto en
advies: Zoek naar wat wél mag en kan en geniet daar samen van!”.
We leggen de rode loper in 2022 weer voor jullie uit! Wij gaan vol goede moed en hoopvol
het jaar 2022 in!!
Wij wensen iedereen heel fijne feestdagen en alle goeds voor 2022. We gaan er een mooi
jaar van maken.
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KINDERPRAATJE IN ’T BLAADJE
Juf Ingrid gaat bijna met zwangerschapsverlof. Juf Debbie hoorde
hierover twee leerlingen discussiëren.
Ene leerling: “Hoelang zal ze met verlof zijn denk jij?”
Andere leerling: “Ik denk dat ze over drie weken wel weer terug zal
zijn hoor.”
(Neem maar iets langer de tijd om te genieten van die kleine hoor juf Ingrid J)
VOORLOPIG-ADVIES-GESPREKKEN GROEPEN 8
In de week van 13 december zijn de voorlopig-advies-gesprekken
voor de kinderen van groep 8 en hun ouders. Inschrijving gaat via
Parro. Omdat er in januari nog toetsgegevens komen, is het een
voorlopig advies. In februari krijgen de kinderen het definitieve
advies.
KERSTVIERING 2021
De avond van woensdag 22 december komt helaas te vervallen.
Gezien de huidige maatregelen vinden wij het ongepast om na
17.00 uur nog met de hele school bij elkaar te komen.
We hebben een andere gezellige oplossing bedacht. Uiteraard is
alles onder voorbehoud van Corona-ontwikkelingen.
We gaan onze viering verplaatsen naar donderdag 23 december. Deze dag zal een
continurooster worden gehanteerd. Dat wil zeggen dat de kinderen van 8.30 – 13.30 uur
op school zijn. Daarna kunnen ze gaan genieten van een welverdiende vakantie.
Voor de kinderen die normaal gesproken op donderdag naar de Kober gaan, zoeken wij
een gepaste oplossing. Ouders die geen opvang geregeld kunnen krijgen tot half 4
verzoeken we een e-mail te sturen naar Karin van Giessel (k.v.giessel@wingerd.nl) vóór
maandag 13 december.
We gaan onze Kerstviering starten met een gezellig Kerstontbijt, geheel verzorgd door
school en de OV. De kinderen worden 's morgens in een gezellige, sfeervolle klas
verwelkomd en kunnen aanschuiven aan mooi gedekte tafels. Er is voldoende te eten en
we hebben ook volop fruit. Uw kind zal niet met honger naar huis komen.
Ook is er de jaarlijkse Kerstshow, opgevoerd door leerkrachten. Dit jaar zal de uitvoering
vooraf opgenomen worden en digitaal vertoond worden tijdens de kerstviering in de klas.
De link van deze spetterende show krijgt u later doorgestuurd.
Wij hopen er dit jaar samen weer een gezellig Kerstfeest van te maken. Wij wensen u alvast
fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling!
De werkgroep Kerst
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GEEN ROMMEL IN JE TROMMEL
We hebben als school al stappen gezet naar een gezondere
schoolomgeving. Te denken aan groente/fruit tijdens de pauzehap,
gezondere traktaties en stimuleren van water drinken. Een hele
mooie ontwikkeling waar we trots op zijn, omdat we uiteindelijk
allemaal willen dat kinderen gezond opgroeien.
Om u, kinderen en de leerkrachten te blijven inspireren is er een heel
leuk boekje beschikbaar, “Geen Rommel in je Trommel”. Aan de
start van dit schooljaar heeft de GGD in samenwerking met het
Voedingscentrum dit boekje uitgebracht. Het staat boordevol tips en inspiratie voor een
gezonde schoollunch of ideeën voor thuis. Te denken aan de gezonde hoeveelheden
voor één dag, makkelijke eetwissels, goedkope tips en het leuk maken van water drinken.
Via deze link kunt u het boekje online inkijken.
DOELGERICHT WERKEN IN DE WERKLES IN DE KLEUTERGROEPEN
Omdat we ons blijven ontwikkelen, willen we de werklessen in de
kleutergroepen nog doel- en kindgerichter gaan maken dan ze al
zijn. De komende periode gebruiken we om te kijken hoe we ons
daltononderwijs kunnen verbeteren om nog beter bij de
ontwikkeling van uw kind aan te sluiten. Vanaf volgende week wordt
er gewerkt met doeltafels en wekelijkse leerdoelen per klas. Bij de
doeltafels kunnen de kinderen kiezen uit tal van materialen die passen bij het leerdoel van
de week. De kinderen kunnen op hun eigen niveau werken aan de leerdoelen. Het
werken aan doeltafels wordt gezien als “taakje 1”. Kinderen kunnen hierbij ook kiezen om
samen te werken. Naast deze taak kunnen de kinderen natuurlijk ook nog werken aan de
andere taken en doelen en zich in vrijheid verder ontwikkelen op andere gebieden.
Mogelijk dat uw zoon of dochter kan vertellen dat het werken iets anders gaat dan
voorheen. Het kan ook heel goed zijn dat deze verandering aan hem of haar voorbij gaat.
Tussentijds blijven de kleuterjuffen hierover in gesprek met elkaar onder leiding van de
intern begeleider en de daltoncoördinatoren om zodoende verdere aanpassingen en
verbeteringen te doen. Natuurlijk houden we u op de hoogte van onze plannen.
OUDERBIJDRAGE
Vanaf dit jaar maken wij gebruik van een, voor ons nieuw,
boekhoudprogramma. Dit programma zorgt ervoor dat wij de
betalingen sneller kunnen verwerken, maar nog belangrijker: voor u
wordt het gemakkelijker om te betalen. U kunt namelijk gemakkelijk
betalen via een Ideal-link. Vorige week zijn onze facturen voor de
ouderbijdrage van dit jaar via de mail naar u verzonden. Wij hebben alleen gemerkt dat
de mail bij sommige mensen in de ongewenste mail terecht komt. Wij zouden u dus
willen vragen of u uw ongewenste mail zou willen nakijken om zo de ouderbijdrage te
kunnen betalen.
Op de website van De Wingerd kunt u lezen wat wij doen met de ouderbijdrage. Daar
staat een overzicht van welke activiteiten er bekostigd worden van deze bijdrage en wat
de kosten per activiteit precies zijn. Daarnaast wordt dit ook elk jaar tijdens onze
algemene ledenvergadering uitgebreid besproken.
Mocht u nog vragen hebben m.b.t. de ouderbijdrage dan kunt u altijd mailen naar
penningmeesterovdewingerd@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Ankie Braspenning (Voorzitter oudervereniging De Wingerd)
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SNOTTEBELLENBELEID
Wij willen u nog graag meegeven dat ons “snottebellenbeleid” blijft
zoals genoemd in de laatst verzonden brief door onze directeur Karin
van Giessel.
Dus bij snottebellen en andere Corona-achtige klachten het liefst
officieel laten testen via GGD.
Kind met klachten?
1) Optie 1: Doe een zelftest
a) Positief =quarantaine hele gezin
b) Negatief en klachtenvrij = naar school
c) Negatief maar wel klachten = blijf thuis of doe GGD-test
2) Optie 2: Doe een GGD-test
a) Positief = quarantaine hele gezin
b) Negatief en klachtenvrij = naar school
c) Negatief maar wel (lichte) klachten = naar school
TERUGKOPPELING ONDERZOEK NAAR EEN EVENTUEEL CONTINUROOSTER.
Tussen mei en eind schooljaar 2019-2020 hebben we gewerkt met
een continurooster in verband corona.
Vanuit de MR kwam na de vakantie de vraag of wij als school niet
willen overstappen naar een continurooster. Ook kwamen er ouders
bij Karin met deze vraag.
We zijn gaan onderzoeken hoe de verschillende geledingen binnen de school er over
denken en wat de ervaringen zijn van andere scholen.
Er is een enquête uitgezet onder de ouders, de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zijn
ondervraagd en de collega’s hebben hun mening kunnen geven.
In de groepen 5 t/m 8 zijn we met de kinderen in gesprek gegaan over wel of geen
continurooster. Eerst is er uitgelegd wat een continurooster nu eigenlijk is en daarna
hebben de leerlingen gekeken wat zij nu zelf fijn zouden vinden. In een debat hebben we
duidelijk de voor- en nadelen in beeld kunnen brengen.
Bij alle groepen werden de onderstaande voor- en nadelen het vaakst benoemd.
Voordelen:
· Eerder uit.
· Langer kunnen afspreken en spelen met vriendjes.
· Gezellig eten met elkaar in de klas.
Nadelen:
· Lekkerder en rustiger om thuis te eten. Je hoeft dan niet op je stoeltje aan je tafeltje te
zitten, maar kunt ook lekker op de bank of buiten in de zomer.
· Je kunt thuis gewoon doen waar je zelf zin in hebt, zoals tv kijken, hangen op de bank,
met je huisdier spelen.
· Te kort buitenspelen in de middagpauze.
· Bij de jongere kinderen kwam vooral het missen van de ouders naar voren.
· Na afloop is er gekeken hoeveel kinderen voor of tegen een continurooster zijn. Van
de 7 groepen waar het continurooster besproken is was er in 5 groepen een grote
meerderheid tegen en bij 2 groepen half/half.
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Bij de leerkrachten is ook de vraag gesteld of zij een continurooster willen. In beginsel
waren er 2 collega’s voor en de rest was tegen. In het schooljaar 2020-2021 hebben we
nog een debat gehouden met alle collega’s, waarbij de voor- en nadelen van een
continurooster nogmaals in beeld zijn gebracht. Hier waren ook een aantal nieuwe
collega’s bij, die al eerder met een continurooster gewerkt hebben. Door hun inbreng en
argumenten bleek na het debat over de voor- en nadelen dat er nu meer collega’s
positiever zijn over een continurooster. Na afloop van het debat was nog steeds de
grootste groep tegen.
Voordelen:
· Eerder zonder kinderen aan het werk en dus eerder kunnen vergaderen.
· Misschien meer rust onder de kinderen in de klas, omdat de leerkracht zelf met de
kinderen gaat eten.
Nadelen:
· Een grotere belasting voor de leerkracht, continu verantwoordelijk voor de leerlingen
(vooral in de onderbouw groepen speelt dit).
· Hoe lossen we de pauze voor de leerkrachten op?
· Het grootste nadeel is dat we niet meer kunnen reflecteren en evalueren op het
gemaakte werk in de ochtenden. Voor ons een grote plus van de middagpauze.
· Het constant ‘aan’ staan van 8.20u tot 14.30u.
· De grote hoeveelheid kinderen die gelijktijdig buiten spelen tussen de middag
Onder de ouders is er een enquête afgenomen. Hieronder de uitslag.
Ouders:
Ingevuld door 70% van de ouders.
30% heeft dus niets ingeleverd.

Voor

Tegen

Invoeren continurooster

44% (63% van alle
ingevulde enquêtes)

26% (37% van alle
ingevulde enquêtes)

Invoeren kortere pauze

35%

36%

Het lastige is in deze ouderenquête dat 30% van de ouders geen reactie heeft gegeven.
Hoe deze ouders er over denken is dus onduidelijk.
Dan is er ook gekeken op scholen die nu al een continurooster hebben en hoe de
ervaringen daar zijn. Er zijn 4 scholen bevraagd. Hierbij geven de collega’s aan dat zij er
na een paar jaar wel aan wennen, maar dat de belasting toch zeker als groot wordt
ervaren.
Conclusie:
Voor nu gaat De Wingerd nog geen stappen nemen om een continurooster in te voeren.
We blijven natuurlijk kritisch en luisteren naar de geluiden die we via de MR en de ouders
binnen krijgen.
Binnen de MR blijft het in ieder geval terugkomen op de jaarlijkse agenda.

6

VEILIG OP PAD DOE JE MET EEN GOEDE FIETS!
Een veilige fiets met goede verlichting is een voorwaarde om
veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen.
Bekijkt u eens samen met uw kind zijn of haar fiets. Controleer de fiets
op de veiligheidseisen: een goed functionerende fietsbel, remmen,
verlichting en reflectie, zijn de banden niet versleten en hard
genoeg opgepompt, is de ketting niet versleten, staat het zadel op
de juiste hoogte en stevig vast, zit het stuur stevig vast? Door er
samen met uw kind aandacht aan te besteden, maakt u het bewust van het belang van
een goede fiets. De boodschap is dus: veilig met de fiets door het verkeer begint bij jezelf
én bij je fiets.
Op www.schoolopseef.nl/verkeerskalender kunt u een digitale versie van de
verkeerskalender bekijken. Ook zijn er leuke interactieve oefeningen in de plaat verwerkt,
die u thuis met uw kind kunt doen. Bekijk ook eens de film over een veilige fiets! Op de
website staat ook andere informatie voor ouders.
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