”BEGIN SCHOOLJAAR NIEUWSBRIEF”
Beste ouders/verzorgers van leerlingen van de Wingerd,
Volgende week gaan we weer van start: een heel bijzonder begin van schooljaar 2020-2021.
Wij brengen u graag op de hoogte van de laatste ‘weetjes’ en belangrijke zaken voor de start
van het schooljaar.
Ontwikkelingen rondom Corona
U heeft het vast op de voet gevolgd; alle laatste ontwikkelingen rondom Corona. Deze
nieuwsfeiten zorgen dat wij nog steeds een pas op de plaats moeten maken en niet tot
versoepeling van de eerdere maatregelen kunnen overgaan.
Concreet betekent dit:
1. We behouden de regels rondom het halen en brengen van de kinderen, zoals we dat
voor de vakantie ook deden. Helaas mogen ouders nog niet de school in:
- Groepen 7 en 8 komen en gaan door de hoofdingang
- Groepen 5(a en b) en 6 komen en gaan door de ingang naast het kooklokaal
- Groepen 3 en 4 komen en gaan door de ingang naast de personeelskamer
(kleine plein); zij gebruiken het hek van kinderdagverblijf ‘Baloe’.
- Groepen 1/2 B en C komen en gaan door de kleuteringang; groep 1/2 A
gebruikt de zij-ingang naast het eigen lokaal
Voor ‘nieuwe’ kleuters geldt dat ouders, zeker in het begin, wel even mee naar
binnen mogen bij het brengen. De leerkracht neemt hierover vooraf contact met u op.
2. Schooltijden:
School start om 8.30 uur (deuren gaan 8.20 uur open) en om 14.00 uur eindigt voor
alle kinderen de schooldag (dus ook de kleuters gaan weer allemaal op dezelfde tijd
‘uit’). Wij vragen u als ouders ook te letten op het houden van 1.5 meter afstand.
3. In de school hebben we een vaste looproute en ‘beweegruimte’ voor de diverse
groepen. Dit wordt goed met de kinderen in alle groepen besproken.
4. In de school hanteren we dezelfde hygiëneregels als voor de zomervakantie. School
zorgt voor voldoende zeep, handdoekjes en desinfectie gel.
5. De ventilatie is een ‘hot item’ op dit moment. Op de Wingerd hebben we 5 lokalen
met een ventilatie-unit. Deze units zijn deze week nagekeken en schoongemaakt.
Voor de overige lokalen wordt op korte termijn (bovenschools, door experts)
onderzocht wat nodig en mogelijk is, naast het ventileren. Dit kan per lokaal
verschillend zijn.
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De ‘ouder vertel eens’ momenten
U bent gewend dat we op de Wingerd in de eerste weken van het schooljaar de ‘ouder vertel
eens’ gesprekken houden. Zo maken we kennis met elkaar en, nog belangrijker, bent u
vooral aan het woord over het welbevinden van uw kind(eren). Deze gesprekken willen we
graag door laten gaan. Ze zijn met de ouders apart, dus dit kan goed georganiseerd worden,
op veilige afstand. In de eerste schooldagen hoort u via de leerkracht hoe dit zal verlopen en
welke dagen/tijden dit plaats zal vinden.
Eerste schooldag
De eerste schooldag willen wij altijd op een bijzondere manier inluiden en samen met ouders
en kinderen starten. Dit schooljaar gaat dit helaas niet zoals we dat gewend zijn. We kunnen
niet met elkaar tegelijk in de school aanwezig zijn. We hebben daarom een alternatief
bedacht.
Iedere groep heeft buiten een eigen plek: op het schoolplein of rondom de school (zie
schema onder).
Op maandag 31 augustus bent u vanaf 8.15 uur welkom om buiten even (kort) kennis te
maken met de leerkracht. Op deze vaste plekken verzamelen we en om 8.30 uur gaan de
kinderen met de leerkrachten naar binnen. Hier brengen zij een ‘toost’ uit op dit nieuwe
schooljaar. We vinden het erg jammer dat we dit niet samen met u kunnen doen. Gelukkig
spreken en zien wij u tijdens de ‘ouders vertel eens momenten’ wel persoonlijk.
Plekken om te verzamelen eerste schooldag:
Groep 1/2 A: Aan de zijkant van de school, bij de in- en uitgang van deze groep; tot aan het
grasveld richting de Merodelaan.
Groep 1/2 B: Voor het raam bij het eigen lokaal; over de hele breedte.
Groep 1/2 C: Aan voorkant van de zandbak op het kleuterplein tot aan de muur van de
school.
Groep 3: Aan de raamkant van het eigen lokaal; over de hele breedte van het lokaal op het
grasveld (aan de Merodelaan).
Groep 4: Aan de raamkant van het eigen lokaal; over de hele breedte van het lokaal op het
grasveld (aan de Merodelaan).
Groep 5a: Aan de raamkant van het eigen lokaal; het eerste lokaal op het grote plein.
Groep 5b: Aan de raamkant van het eigen lokaal; tot het hek naar het kleuterplein.
Groep 6: Het voetbalveld op het grote plein.
Groep 7a: Aan de raamkant van het eigen lokaal; over de hele breedte van het lokaal op het
grasveld (aan de Merodelaan).
Groep 7b: Aan de raamkant van het eigen lokaal; over de hele breedte van het lokaal op het
grasveld (aan de Merodelaan).
Groep 8: Aan de voorkant van de school, bij de hoofdingang
Wij realiseren ons dat bij meerdere kinderen het tijdschema best krap zal zijn; hopelijk helpt
het iets dat de inlooptijd van deze eerste schooldag naar 8.15 uur is gezet. Wij vragen uw
begrip in deze bijzondere omstandigheden dat wij niet te lang buiten kunnen staan met hele
grote groepen.
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Gym voor de groepen 3 t/m 8
Gym start gelijk op de eerste schooldag, behalve voor de leerlingen van groep 3. Zij starten
op de tweede maandag van het schooljaar. Voor de overige groepen geldt dus: vergeet de
gymkleding niet!
Communicatie leerkrachten/ouders
Wij willen graag samen met u zorgen voor een veilige schoolomgeving. Belangrijk is dat wij
de afspraken en regels die wij in juni na de sluiting van de school met elkaar maakten, weer
gaan handhaven. De laatste weken voor de zomervakantie merkten wij dat iedereen wat
‘losser’ werd met de regels, maar dat moeten we dus samen terugdraaien en herpakken.
Voor de veiligheid van ons allemaal en met als doel dat straks het Coronavirus ook klaar is
met ons (en niet dat alleen wij klaar zijn met het Coronavirus! Voor de duidelijkheid hier nog
even de afspraken rondom de communicatie tussen school en ouders op een rij:
-

Er komen dus geen ouders in school, tenzij hier een afspraak voor is gemaakt.
Helaas kunnen we ook nog geen activiteiten in de school samen met ouders
organiseren.

-

Heeft u een mededeling voor de leerkracht, kunt u dit via social schools of de mail
laten weten. U kunt eventueel ook bellen naar school.

-

Wilt u een afspraak met de leerkracht/ib-er of directie, stuurt u dan een social schools
bericht, mail of bel even.

-

Ziekmeldingen bij voorkeur via social schools. Lukt dit niet, kunt u naar school bellen
(voor 8.45 uur).

Wist u dat…
- We sinds dit schooljaar gaan starten met ‘Snappet’? In de groepen 4 t/m 8 gaan we werken
met ‘Snappets’. Wat is dit nu?
Met Snappet heeft ieder kind op een eigen tablet toegang tot les- en oefenmateriaal op
individueel niveau. Snappet inzetten op school betekent dat de leerlingen de door de

leerkracht aangeboden leerstof op een device (tablet) verwerken (en niet zoals vaak gedacht
wordt dat leerkrachten het onderwijs via de Snappet aanbieden). Met andere woorden; de
leerkracht geeft eerst uitleg en instructie alvorens de leerstof (die vooraf is geselecteerd en
klaargezet) wordt verwerkt door de leerlingen. We zetten de Snappet in bij het verwerken
van rekenen en spelling (deels), later zal daar ook een deel begrijpend lezen bijkomen.
Eigenlijk zou je de Snappet kunnen zien als een soort digitaal werkboek. Wij kiezen op de
Wingerd wel bewust voor een mix tussen digitale en schriftelijke verwerking van de lesstof.
Grote voordelen van de inzet van tablets:
a) Kinderen ontvangen direct feedback over een gegeven antwoord
b) De leerkracht kan leerstof/verwerkingsstof bewust selecteren en aanpassen
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c) De Snappet neemt de leerkrachten veel nakijkwerk uit handen; de resultaten van de
leerlingen worden bewaard.
d) De kinderen werken doelgericht en de leerkracht ziet in het overzicht welke doelen zijn
behaald, of er groei is richting het doel of dat de doelen nog niet zijn behaald.
e) De leerkracht heeft tijdens het werken met de Snappet constant zicht op het tempo en het
verwerkte resultaat, waardoor hij/zij direct tijdens de les interventies kan plannen, bijsturen,
extra instructie kan geven en ondersteunen.
Belangrijk blijft altijd de interactie tussen leerkracht en leerling! Op het internet is veel
informatie over de Snappet te vinden, o.a. op YouTube.

- We ook een nieuwe geïntegreerde methode hebben voor de wereldoriënterende vakken?
Denkt u hierbij aan aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, kunst en wetenschap en techniek.
Wij hebben gekozen voor ‘Faqta’; een methode voor de groepen 1 t/m 8 die heel goed
aansluit bij de 21ste eeuwse vaardigheden. Faqta heeft deze vaardigheden logisch
geïntegreerd in alle thema’s. Wat bedoelt Faqta in dit verband nu precies met 21ste eeuwse
vaardigheden? Faqta geeft aan:
De wereld verandert snel. Hoe we leven, werken, met elkaar omgaan en hoe we leren. In de
moderne samenleving gaat het niet meer alleen om kennis. Dat vraagt om een
onderzoekende houding, creativiteit en probleemoplossend denken, reflectie, goed kunnen
communiceren en samenwerken.
Met Faqta worden kinderen uitgedaagd om (deels zelfstandig) met computer of tablet in
groepjes aan de slag te gaan met de samenhangende thema’s en leerzame onderwerpen
waarover ze meer willen weten. Faqta biedt ook een aantrekkelijke digitale leeromgeving
boordevol video’s en opdrachten die worden ondersteund met doeboeken en werkbladen.
- U via de leerkrachten vast ook meer informatie zal krijgen over hoe het met Snappet en
onze nieuwe methode gaat!
Informatieavond
Vorig schooljaar hebben we als experiment de traditionele informatieavond vervangen door
een videoboodschap van en door de kinderen en/of een digitale presentatie. Deze manier
willen we, zeker in deze tijd waarin we niet met grote groepen in de school mogen zijn,
handhaven.
U krijgt hier binnenkort meer informatie over.
Formulier met noodnummers
De komende week krijgt uw kind een formulier mee naar huis waarin wij u vragen alle
recente noodnummers te noteren. Wilt u dit zo spoedig mogelijk invullen en weer meegeven
naar school? Ook als er niets veranderd is, graag alles invullen.
Alvast hartelijk dank!
Tot slot wenst het hele Wingerd-team de kinderen, samen met u, een goede start van het
schooljaar toe. De hele week is het team druk geweest met inrichten, schoonmaken,
voorbereiden en overleggen. Afgelopen donderdag hadden we de ‘officiële’ start in de vorm
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van een studiedag. Het team is bijgeschoold in de nieuwe methodes en het gebruik van een
nieuw observatiemodel bij de kleuters.
Kortom: we zijn er weer klaar voor en kijken uit naar u en de kinderen!
Warme groet,
Team de Wingerd
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