Persbericht 2
Start schooljaar 2020-2021
Wees bij ons
God van de mensen,
toen u met ons begon,
zei u niet:
“Jij hoort er wel bij en jij niet!”
U maakte ons
en zette ons op onze voeten.
Niet om van elkaar weg te lopen,
maar om samen te zijn
en in vrede naast elkaar te leven.
U gaf ons het licht in de ogen,
niet om het elkaar te misgunnen,
maar om om te zien naar elkaar.
Druivengaarde 9
3344 PK, Hendrik-IdoAmbacht
Bekestein 54
3343 CB, Hendrik-IdoAmbacht

U gaf ons twee handen,
niet om elkaar weg te duwen.
maar om de handen ineen te slaan
en aan vrede te bouwen.
Hoe moeilijk dat soms is.

Postbus 272, 3340 AG
Hendrik-Ido-Ambacht
078-3030016/
078-3030017
@kcdewijngaard
(instagram)
@PITDeWijngaard
(facebook)
www.wijngaard-hia.nl

Help ons te kiezen het goede te doen.
En wees bij ons op de weg die we gaan.
Geef ons uw vrede.
Uit: Je glimlach is een brug.
Nu maar hopen dat onze voeten, ogen en handen goed gaan samenwerken met
ons hart en we het goede doen. Ook in dit nieuwe onderwijsjaar.
Een nieuw jaar en een nieuwe layout van het persbericht, maar nog net zo
informatief als de voorgaande.
Afgelopen maandag mochten we alle kinderen begroeten. Wat een fijn
moment. We hopen op een goed en mooi jaar met elkaar.
Groet,
Marleen de Gruijter

Ventileren
Op advies van diverse instanties ventileren we regelmatig.
Om die reden staan de buitendeuren ook regelmatig
open. We hopen niet dat dit leidt tot ongewenste
situaties, zoals indringers of jonge kinderen die het
gebouw uitlopen.
We houden dit uiteraard goed in de gaten. Maar op dit
moment vinden we het ventileren en de gezondheid zo
belangrijk dat we het risico nemen.

Gouden weken
De eerste twee weken na de zomervakantie en de eerste week na de overige vakanties noemen wij de ‘gouden
weken’.
De Gouden Weken zijn bij uitstek geschikt om te werken aan een goede groepsvorming. Tijdens deze weken smeed
en kneed je het goud dat je in handen hebt, de interactie tussen de leerkracht/pedagogisch medewerker en de
leerlingen, voor een fijne sfeer in de groep. Dit zorgt voor een stevig fundament, een heel schooljaar lang.
Er wordt gewerkt met de volgende ingrediënten:
1. Zelf geformuleerde, positieve groepsregels
Klassen zonder regels en routines zijn niet goed te managen. Kinderen hebben houvast nodig om productief te
werken. Zelf geformuleerde regels werken positief op de groepsverantwoordelijkheid, het wederzijds respect, de
samenwerking, de besluitvorming en het aanpakken van problemen binnen de groep.
2. Energizers
Energizers zijn vaak ludieke activiteiten met een speels karakter waarbij je energie in de groep losmaakt. Binnen De
Gouden Weken vindt de inzet van energizers bewust plaats en niet alleen om nieuwe energie te creëren na lang
stilzitten. Wil een energizer zinvol zijn, dan wordt het leerdoel vooraf/achteraf benoemd en wordt er met de klas op
gereflecteerd.
3. Coöperatieve werkvormen
Dit zijn leervormen waarbij samenwerking centraal staat. Het leuke is dat coöperatieve werkvormen voor een
didactisch doel ingezet kunnen worden en tegelijkertijd kunnen bijdragen aan de groepsvorming, een pedagogisch
doel.
4. Voorbeeldgedrag leraar
Een heel belangrijk ingrediënt. Het blijkt dat de leraar echt het verschil maakt en veel meer invloed heeft dan de
lesmethode of de achtergrond van de school.
5. Omgekeerde oudergesprekken
Het creëren van ouderbetrokkenheid is even belangrijk als de inzet op leerlingactiviteiten. Daarom worden ouders
en kinderen aan het begin van het schooljaar uitgenodigd voor een gesprek. Naast het creëren van
ouderbetrokkenheid krijgen we op deze manier informatie over onze leerlingen die goed van pas kan komen in de
pedagogische benadering.

De lessen van de eerste drie thema's van de methode KiVa zetten we hierbij in. Kiva is een methode die het
belangrijk vindt dat een kind zich verantwoordelijk voelt voor zichzelf en voor de ander. Het leert het kind
bewust te worden van de keuzes die het maakt en de rol die het pakt. Het begeleidt het kind bij de vraag
wil ik die rol daadwerkelijk ook pakken en hoe komt het dat ik deze keuze maak? Naast het extra inzetten
van de KiVa lessen maken we gebruik van het boekje de 'Gouden Weken' en andere vormen om aan
groepsvorming te denken.
Voor het welbevinden van uw kind op ons kindcentrum werken we aan een partnerschap met u als ouders.
Wij zijn de professionals als het gaat over het onderwijzen en u als het gaat over ons kind. Door samen te
werken en hetzelfde tegen uw kind te zeggen voorkomen we verwarring en zorgen we voor een veilige
omgeving voor uw kind waarin het optimaal kan ontwikkelen. KiVa heeft daarom ook een brochure
ontwikkelt met informatie voor u als ouder/verzorger:
https://www.kivaschool.nl/userfiles/site1/files/Oudergids.pdf

Schoolreizen en kamp
In september en oktober staan respectievelijk de schoolreizen
voor de groepen 1/2, 3 t/m 7 en het kamp voor groep 8 gepland.
We hebben binnen PIT navraag gedaan hoe andere kindcentra
hiermee omgaan en intern overleg gevoerd.
Uiteindelijk hebben we besloten om de schoolreizen voor de
eerder genoemde groepen te laten vervallen.
Het kamp voor groep 8 gaan we (wederom) verplaatsen.
Hieronder vindt u een toelichting over hoe wij tot deze keuze
gekomen zijn en hoe het praktisch verder gaat.

Schoolreizen
De parken zijn open en het busvervoer mag ook plaats vinden. Dus in eerste instantie leek het erop dat de
schoolreizen door zouden kunnen gaan. Desondanks hebben we besloten om deze niet door te laten gaan. In
de parken lopen ook andere mensen. Dat maakt de kans op besmetting groter. We horen dat parken op eigen
wijze met corona maatregelen omgaan. We willen en kunnen niet zeggen dat het ene schoolreisje wel
doorgaat, omdat dat park naar ons idee passende maatregelen heeft getroffen en een ander schoolreisje niet,
omdat de maatregelen ons daar minder vertrouwen geven dat het goed geregeld is.
Daarnaast hebben we volwassen begeleiders nodig. Ook hen stellen we bloot aan mogelijke besmettingen.
We willen geen onnodig risico lopen. Hoe leuk een schoolreis ook is, het plezier weegt niet op tegen het risico.
Deze schoolreizen in september zijn uitgestelde schoolreizen. (Zie ook eerdere persberichten van vorig jaar).
Ze zouden in eerste instantie in mei van vorig schooljaar plaatsvinden. Dit betekent dat een groot aantal
ouders al betaald heeft. We gaan deze bedragen terugboeken. Dit is een administratieve operatie, waar Carla
de Vries (administratief medewerkster) even tijd voor nodig heeft. We beloven dat u de bedragen uiterlijk eind
oktober teruggestort heeft gekregen.
Er staan ook schoolreizen gepland aan het eind van het onderwijsjaar. Voor de groepen 1 en 2 staat de
schoolreis gepland op 31 mei en voor de groepen 3 t/m 6 op 4 juni. We hopen uiteraard dat deze wel door
zullen gaan. De bedragen voor deze schoolreizen zijn nog niet bekend. Vandaar dat we het geld nu terug
storten en u t.z.t. een nieuwe factuur ontvangt.

Kamp groepen 8
De groepen 8 zouden in april 2020 op kamp gaan. Helaas kon dit toen niet doorgaan i.v.m. corona. Voor deze
groepen zouden we het kamp verzetten naar 26, 27 en 28 oktober.
Helaas is het virus nog steeds actief. We moesten dus opnieuw nadenken over de vraag of we wel op kamp
konden. Uiteindelijk hebben we besloten om in oktober wederom niet te gaan. We vinden, net als bij de
schoolreizen, de risicio’s op dit moment nog te groot.
Van uitstel komt echter geen afstel. We hebben namelijk op voorhand al reservedata vastgesteld. Het kamp
wordt dus verplaatst naar 8, 9 en 10 maart 2021.
De kinderen uit de groepen 8 hebben dit vandaag van hun leerkracht te horen gekregen.
Heeft u al betaald? U hoeft verder niets te doen.
Heeft u nog niet betaald? Graag uiterlijk betalen voor 31-01-2021.
NB. Het kamp voor de huidige groepen 7 staat gepland van 10 mei t/m 12 mei 2021. Uiteraard kunnen we over
dit kamp nog geen uitspraken doen.

De data van september op een rij:
8 september: Drumtastic
14 september: Studiedag. Alle kinderen zijn vrij. De BSO en
peutergroep is wel geopend.
18 september: Spelletjesmiddag groepen 1 en 2. Gaat niet door
i.v.m corona.
23 september: Praktisch verkeersexamen groepen 8.
25 september: Spelletjesmiddag groepen 1 en 2. Gaat niet door
i.v.m. corona.
29 september: Shoeby VIPavond van 17:00 uur tot 20:00 uur.
30 september: Start kinderboekenweek. Thema: En toen?

Rooster drumtastic
Op 8 september krijgen alle groepen een workshop van drumtastic. Hieronder vindt u het rooster. U mag komen
kijken, maar moet wel buiten het hek blijven staan en onderling 1,5 meter afstand aanhouden.
De ko’ters zijn niet ingedeeld. Deze workshop is voor hen fysiek nog niet mogelijk om te volgen. De ballen zijn te
groot in verhouding tot hun lichaam.
Starttijd
8:35 uur
9:05 uur
9:15 uur
9:30 uur
9:35 uur
9:50 uur
10:00 uur
10:15 uur
10:25 uur
10:40 uur
11:00 uur
11:20 uur
11:30 uur
11:55 uur
12:05 uur
12:30 uur
12:45 uur
13:15 uur
13:25 uur

Eindtijd
9:05 uur
9:15 uur
9:30 uur
9:35 uur
9:50 uur
10:00 uur
10:15 uur
10:25 uur
10:40 uur
11:00 uur
11:20 uur
11:30 uur
11:55 uur
12:05 uur
12:30uur
12:45 uur
13:15 uur
13:25 uur
13:55 uur

Docent 1
Docent 2
8A
8B
schoonmaken
1A
1B
Schoonmaken (i.v.m. kleinere groepen minder lange schoonmaaktijd
2A
2B
schoonmaken
2C
3A
schoonmaken
3B
3C
Schoonmaken en pauze
4A
4B
schoonmaken
5A
5B
schoonmaken
5C
Schoonmaken en korte pauze
6A
6B
schoonmaken
7A
7B

De groepen 7 zijn die dag om 14:00 uur uit en komen dus vanaf de Druivengaarde naar huis.

Wist u dat…..
•

honden niet mogen komen op ons plein?

•

de overdekte fietsenstalling voor de fietsen van de medewerkers is?

