HERFSTNIEUWSBRIEF
Beste ouders/verzorgers van leerlingen van de Wingerd,
We nemen u graag mee in deze ‘herfstnieuwsbrief’ met de laatste ontwikkelingen en
belangrijke zaken voor onze school. Helaas is het Coronavirus meer dan we zouden wensen
onder ons en niet voor niets openen we deze nieuwsbrief met dit onderwerp.
Corona: de feiten voor de Wingerd op een rij
Vanaf begin dit schooljaar houden we de ‘cijfers’ rondom Corona-tests en besmettingen van
teamleden, ouders en kinderen bij. Dit laat tot nu toe (eind oktober) zien dat wij dankbaar
mogen zijn voor het relatief lage aantal besmettingen op de Wingerd. De feiten op 31
oktober:
- Er zijn 9 collega’s getest, waarvan 9 negatief
- Er is 1 stagiair positief getest
- 7 ouders zijn positief getest
- Van kinderen hebben wij geen bericht dat er positief getest is
We zien dat teamleden én ouders de regels en afspraken heel serieus hebben genomen en
daar zijn we dankbaar voor. Natuurlijk zijn de ‘gaten’ in de klas niet wat we willen zien, maar
het zal wel degelijk hebben bijgedragen aan het welzijn van ons allemaal.
Wat ouders en kinderen betreft zijn wij afhankelijk van uw berichtgeving aan ons. Wij blijven
vertrouwen op uw medewerking en het nemen van verantwoordelijkheid in het zo laag
mogelijk houden van de besmettingcijfers op de Wingerd.
Wanneer we naar scholen om ons heen kijken en vergelijken, heeft het onderwijsproces op
de Wingerd in deze eerste fase van het schooljaar relatief normaal doorgang kunnen vinden.
Helemaal aan het begin van het schooljaar hebben we 1 keer een groep thuis moeten laten,
daarna hebben we afwezige leerkrachten kunnen vervangen en waar kinderen langere tijd
afwezig zijn proberen we dat met afstandsonderwijs zo goed mogelijk op te vangen.
Al met al ‘positieve’ berichten dus. Nu rekenen we ons zeker niet rijk. Sterker, we denken dat
we ons schrap moeten zetten omdat de lange winter, waarin er nog geen vaccin
beschikbaar is, nog moet komen. Samen staan we sterk!
Aangescherpte regels op de Wingerd
Vanaf komende week (maandag 2 november) hanteren we op de Wingerd aangescherpte
regels ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus. Voor ouders betekent dit:
- Alle ouder/voortgangsgesprekken vinden digitaal plaats.
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- Er komen geen ouders meer in de school: deze regel bestond al, maar wordt nu nog
strikter:
● Traktaties: graag overleg via social schools met de leerkracht als het aangepakt
moet worden bij de buitendeur en het kind het niet zelf mee naar binnen kan nemen.
● Mededelingen/vragen voor de leerkracht gaan via mail, telefonisch of via een social
schools bericht.
● Uitzondering: leerlingen die voor het eerst bij ons naar school gaan. Zij krijgen
uiteraard de tijd om te wennen, samen met een ouder.
- Over de Sint- en kerstviering krijgt u apart bericht. Helaas zullen deze traditionele feesten
ook aangepast gevierd moeten worden.
- Traktaties voor leerkrachten: Wij waarderen het altijd zeer wanneer er ook aan de
leerkrachten gedacht wordt bij verjaardagen, maar wilt u in deze tijd denken aan een
‘Corona-proof’ traktatie? Uiteraard kunnen we ons ook goed voorstellen dat u deze
‘leerkracht-traktatie’ achterwege laat. Hiervoor alle begrip!
Schoolfruit
En nu over naar de leukere berichten:
Op de Wingerd stimuleren wij graag het eten van gezonde voeding. Vanaf 9 november
hebben we dan ook elke dinsdag en woensdag weer (gratis) schoolfruit. Dit betekent dat uw
kind op deze dagen in de ochtend fruit van school krijgt. U hoeft dus in principe geen
‘ochtend tussendoortje’ te geven op deze dagen, tenzij uw kind geen fruit lust of allergisch is.
Uiteraard zullen wij uiterst schoon omgaan met het fruit dat gesneden moet worden.
Personeelstevredenheidspeiling
En weer een mooi en positief bericht:
Op de Wingerd leggen we het accent op welbevinden (van iedereen), schoolcultuur en
pedagogisch klimaat. Wij geloven dat dat een gouden basis is voor een succesvolle
(kwaliteit)school. Nu zeggen we altijd dat we een sterk en hecht team hebben, maar hoe
meet of objectiveer je dat? Dat blijft lastig en is toch vooral ook ‘een gevoel’. Een gevoel dat
bij binnenkomst in de school merkbaar moet zijn.
Tweejaarlijks wordt er een personeels- of oudertevredenheidspeiling afgenomen. Dit jaar is
het personeel aan de beurt. Het is een van de weinige metingen die een bevestiging kunnen
zijn van dat wat wij zelf ervaren en vinden. Het is een zeer uitgebreid rapport en wij delen
hier graag de belangrijkste uitslagen:
-

Schema 1: Waardering De Wingerd

-

Schema 2: Top tien tevredenheid en ontevredenheid
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En de top 10 tevredenheid en ontevredenheid in overzicht:
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Uiteraard gaan we ook aan de slag met de verbeterpunten en weten we dat de werkdruk in
het onderwijs, dus ook bij ons, hoog is. We zijn daarom extra trots dat ons team in deze
hectische tijden, deze score laat zien op sfeer en werkplezier!
Aanmelden voor de peuterspeelgroep en school
Vanaf 2 jaar kan uw kind starten bij de peuterspeelgroep van de ‘Bamboeberen’. Neemt u
gerust eens een kijkje bij de peuterspeelgroep, die zit inpandig naast het lokaal van groep 5.
Indien u uw kind wilt opgeven of in alle rust vragen wilt kunnen stellen, neemt u dan contact
op met SKR (Stichting Kinderopvang Ridderkerk):
T: 0180-499322
E: info@s-k-r.nl
Of neemt u een kijkje op de website:
https://s-k-r.nl/peuterspeelgroep/peuterspeelgroep-bamboebeer/
Voor school geldt dat u uw kind vanaf 2 jaar kunt aanmelden. Het lijkt vroeg, maar het is
goed te kunnen anticiperen op het aantal nieuwe leerlingen voor de komende 2 schooljaren.
Op de website vindt u het inschrijfformulier, maar het kan ook op verzoek meegegeven
worden via de leerkracht. Vergeet u ook niet broertjes/zusjes die dit schooljaar of in
kalenderjaar 2021 vier jaar worden in te schrijven? Hartelijk dank!
Mediatoren gaan vanaf maandag 2 november starten!
Afgelopen vrijdag kreeg u al een bericht over het starten van de leerlingmediatoren. Na een
training van 8 uur zijn de 20 mediatoren (leerlingen van groep 7 en 8) klaar om te beginnen!
De leerlingmediatoren gaan andere kinderen helpen bij het oplossen van een conflict als ze
daar zelf niet in slagen. Zij helpen de kinderen alleen als zij dat willen én als zij rustig zijn.
De leerkrachten bewaken dat de mediatie veilig en succesvol kan zijn. Mocht het niet lukken
om het conflict te eindigen met een win - win - oplossing, dan wordt alsnog de leerkracht
ingeschakeld. De mediatie vindt plaats tijdens de ochtendpauzes van groep 3/4/5 en groep
6/7/8. Vanaf maandag 2 november 2020 starten deze mediatoren met hun taak. In de hal
hangt een bord waarop te zien is welke leerlingmediatoren aan de beurt zijn. Zij zullen ook te
herkennen zijn aan een fluoriserend hesje. In de school is een zogenaamde ‘uitpraat plek’
gemaakt waar de kinderen het conflict kunnen uitpraten (dit is het hoekje in de hal van de
groepen 5 & 6).
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Wij zijn ontzettend trots op deze groep mediatoren! En zij zijn heel trots op wat ze bij de
training hebben geleerd en bereikt! We wensen hen dan ook veel succes.
Tot slot...
Heeft u vragen/opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of anderszins? Schroom
niet contact op te nemen met de leerkracht of directie. Wij willen, ondanks dat we elkaar niet
‘live’ kunnen spreken, zo goed mogelijk afgestemd blijven!

Een hartelijke herfstgroet, blijf gezond en pas goed op elkaar,
Team de Wingerd
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