Bedankt
Leerkrachten en kinderen bedanken alle ouders (én natuurlijk Sinterklaas en de Pieten) die
ervoor gezorgd hebben dat het Sinterklaasfeest dit schooljaar zo perfect is geregeld en
verzorgd! Wij hebben genoten van de prachtig versierde school en van het feest op 4
december!

Kerst op De Wingerd
Afgelopen maandag is de hele school in kerstsfeer gebracht met
kerstornamenten, prachtig versierde bomen en wandkleden.
Dinsdag 8 december hebben de kinderen de eerste Adventsviering in de hal
bijgewoond. De volgende vieringen zijn donderdag 10 december, dinsdag 15
december en donderdag 17 december.
Dit jaar wordt het kerstfeest anders gevierd dan voorgaande jaren. Hierover meer in
onderstaand bericht van de kerstcommissie.
Vrijdag 18 december start de kerstvakantie: voor de groepen 1 t/m 3 ‘s middags om 12.00
uur, voor de groepen 5 t/m 8 om 15.15 uur.
Op maandag 4 januari 2021 zien we alle kinderen weer graag op
school.

Van de kerstcommissie
Beste ouder(s), verzorger(s),
Op donderdag 17 december a.s. is de kerstviering op de Wingerd.
Vanuit school is er dit jaar gekozen voor een kerstontbijt. De kerstcommissie heeft zich hier
de afgelopen weken mee bezig gehouden. Nu er geen kerstdiner plaats vindt, zijn er ook
geen hapjes die gemaakt worden. Wij hebben er daarom voor gekozen om eerst te kijken of
we bedrijven bereid vonden om het kerstontbijt te sponsoren. Dit is tot onze blijdschap
gelukt. We kunnen alle kinderen en leerkrachten voorzien van een heerlijk ontbijtje! Hoe dit
eruit gaat zien blijft nog een verrassing.
Wilt u uw kind(eren) op donderdag 17 december een tas meegeven met daarin een bord en
beker, eventueel voorzien van naam. Uiteraard mogen de kinderen feestelijk gekleed op
school komen.
Het goede doel voor dit jaar is: “Een kerstgroet voor de ouderen”. Alle leerlingen zullen
kerstkaarten gaan maken op school. Deze mogen worden voorzien van een kerstgroet/
kerstwens en worden op vrijdag 18 december afgeleverd op de Kievietsbloem en Zandhove.
Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd bij ons terecht.
Hartelijke groet,
De Kerstcommissie
Cynthia, Merian, Karin, Mignon, Jeannet en Heidi ovwingerd@gmail.com

Wie ben ik:
Ik ben Iris Kroes en ik ben 18 jaar oud! Ik loop stage in groep 6 bij Brigit en Marianne
C. op maandag, dinsdag en woensdag. Ik doe de opleiding onderwijsassistent en ik
zit in het laatste jaar van mijn opleiding! Mijn opleiding doe ik op Landstede. Ik vind
het interessant om kinderen te helpen die met bepaalde dingen moeite hebben.
In mijn vrije tijd wandel en fotografeer ik graag, ook houd ik van sporten.

Ouderbijdrage
Geachte ouders,
In oktober zijn er vanuit de Oudervereniging brieven uitgedeeld betreffende de bijdragen
voor het schoolreisje en de ouderbijdrage. Inmiddels hebben we een groot gedeelte van de
bijdragen ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. Op deze manier kunnen wij leuke
activiteiten zoals de sinterklaasviering en kerst blijven organiseren. Bij deze een kleine
reminder, mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest.
Nogmaals (alvast) bedankt voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet, penningmeester OV

KIES (Kinderen In Echtscheiding Situatie
KIES is een preventief spel- en praatprogramma voor kinderen die een echtscheiding van
hun ouders hebben meegemaakt of gaan meemaken.
Wanneer u bent gescheiden of de scheiding is in gang gezet, is het mogelijk uw kind mee te
laten doen aan KIES.
KIES biedt uw kind een unieke kans om op school, samen met anderen kinderen te
onderzoeken hoe het is om gescheiden ouders te hebben. Een plek waar je als kind even
geen rekening hoeft te houden met je ouders. Bij KIES gaat het om het kind.
Kinderen kiezen niet voor een scheiding van hun ouders, het overkomt ze. Kinderen hebben
het nodig hun weg te vinden in de veranderingen die de scheiding met zich meebrengt.
Dat is niet altijd even gemakkelijk. Vaak voelen kinderen onzekerheden zoals:
- Moet ik verhuizen?
- Krijg ik nieuwe vrienden in de nieuwe buurt ?
- Wat moet ik doen als papa en mama steeds ruzie maken?
- Wanneer zie ik papa of mama weer?
- Moet de hond ook weg?
- Ik moet zo wennen aan de nieuwe partner van….
- Wie helpt mij?
KIES helpt kinderen de scheiding beter te leren begrijpen, een plek te geven en een manier
te vinden om hier mee om te gaan. Uit onderzoek is gebleken dat KIES kan helpen bij het
verwerken van de scheiding en dat het contact met de ouders hierover verbetert.

Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten van een uur voor de kinderen, voorafgaand met
een informatiebijeenkomst en afsluitend met een evaluatiebijeenkomst voor de ouders.
Bij de spel- en praatgroep KIES krijgen kinderen, onder begeleiding van twee KIES-coaches,
de gelegenheid hun ervaringen, onzekerheden en gevoelens te delen in een
lotgenotengroep. Bij Kies wordt gewerkt met gesprek, spel en creatieve werkvormen.
Bij voldoende aanmeldingen bestaat de kans dat de bijeenkomsten op De Wingerd worden
gehouden (onder schooltijd).
Is uw belangstelling gewekt dan kunt u voor meer informatie en aanmelding terecht bij
Marianne Corjanus de Intern Begeleider van uw school (ib.wingerd@catent.nl). Het is ook
mogelijk om contact op te nemen met een van ons. Wanneer wij iets voor u en uw kind
kunnen betekenen horen we dat graag.
Met vriendelijke groeten,
Joke Wassenaar
Cathy Terlouw
Danielle Bakker
Karina van de Starre
Noor van Vliet

Beeldend Therapeut en KIES-coach
Tekentherapeut en KIES-coach
Kinder- en jongerencoach
Sociaal werker Jeugd en Gezin en KIES-coach
Sociaal werker Jeugd en Gezin en KIES-coach

Mad Science
Op dinsdag 24 november hebben de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 op school
kennis gemaakt met techniek: op het podium werd er geëxperimenteerd met
elektriciteit en kinderen werden enthousiast gemaakt om zich aan te melden voor
een naschoolse cursus wetenschap en techniek. Inmiddels heeft een aantal kinderen
zich aangemeld, maar nog niet genoeg om de cursus door te laten gaan.
De cursus is op school op dinsdag om 15:30, vanaf 5-1-2021. De lessen duren een
uur. Dit jaar gaat het over de Wereld van Wetenschap! Tijdens de 6-weekse cursus
staat elke week een ander thema centraal, met onder andere lessen over
superstructuren, recherchewerk, elektriciteit en huis-, tuin- en keukenwetenschap.
Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website inschrijven.mad-science.nl en klik
op inschrijven. Inschrijven kan tot 13-12-2020.

Mededeling
Data groep 8 oefenen kerstgala komen te vervallen.

Kerstwens:
Het team van De Wingerd wenst u allen hele fijne kerstdagen,
een sfeervolle jaarwisseling en een heel gelukkig en vooral
gezond 2021 toe.

