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Voorwoord 
Beste ouder(s) en verzorger(s),  
 
Het nieuwe schooljaar is weer in volle gang en het is inmiddels al bijna herfstvakantie! We zijn dit 
schooljaar in het SO gestart met 11 groepen, veel nieuwe leerlingen én nieuwe collega’s.   
Elk schooljaar beginnen we met de Gouden Weken. In deze weken wordt de basis gelegd voor een 
goede groepsvorming. Met elkaar stellen we regels en afspraken in de klassen en in de school weer 
opnieuw vast, maken we afspraken over samenwerken en wat we belangrijk vinden. Heldere 
afspraken geven rust en overzicht en bieden voor iedereen houvast. 
 
Vrijdag 8 november is er een leerling-vrije-dag voor het SO. We hebben als team dan een studiedag 
over de ABC-methodiek. We worden nader geschoold in het begeleiden van probleemgedrag, 
spanning en agressie. De inzet is altijd het pro-actief handelen, dus voorkomen van problemen, door 
goed zicht te hebben wat leerlingen nodig hebben en daar passend op te reageren. Dat doen we al 
zoveel mogelijk, maar het is goed om daar met elkaar in te blijven leren en goed op elkaar af te 
stemmen. 
 
We zijn tevreden over hoe deze eerste periode is verlopen en we zijn bijzonder blij met al onze 
zittende, en de vele nieuwe collega’s. Het vraagt veel inzet om thuis te raken in een nieuwe 
werksituatie met alles wat daarbij komt kijken. De steun van de zittende collega’s is daarbij heel hard 
nodig. We moeten het samen doen en zo wordt het ook opgepakt en ervaren, TOP! 
 
Helaas was er in deze eerste periode ook al regelmatig vervanging van leerkrachten of assistenten 
nodig. In de meeste gevallen hebben we dat op kunnen lossen. Eén keer hebben we moeten 
besluiten dat een deel van een groep niet naar school kon. We doen dit alleen als het echt niet 
anders kan en zullen ervoor waken dat dit niet steeds dezelfde groepen betreft.  
 
Voor nu wens ik alle leerlingen een fijne herfstvakantie, 
Hartelijke grote namens het SO Team, 
 
Betty de Boer teamleider SO 
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Belangrijke data 
 

21 t/m 25 oktober  Herfstvakantie 

Dinsdag 29 oktober  10.00 – 12.00 gebarenochtend 

Vrijdag 8 november  Leerling vrije dag 

Donderdag 14 november 9.30 – koffieochtend ouders 

Vrijdag 22 en maandag 25 november Schoolfotograaf 

Donderdag 5 december Sinterklaasviering 

23 december t/m 3 januari Kerstvakantie 

 
Ouderavond  
In september was de algemene ouderavond. De opkomst op deze ouderavonden verschilt nogal per 
groep. In sommige groepen zijn dit drukbezochte avonden en een aantal andere groepen zien we 
juist een hele lage opkomst. Tijdens deze avond is een korte toelichting op werkwijze van de school 
geweest en zijn o.a. de mensen voorgesteld die nauw betrokken zijn bij de leerlingenzorg. Jeltjse de 
Vries (schoolmaatschappelijk werker), Aukje Visser (IB-onderbouwgroepen), Rika Schroor (IB-
bovenbouw groepen), Ingrid van der Beek (gedragswetenschapper). We vinden het belangrijk dat 
ouders deze mensen kennen omdat zij soms bij besprekingen over leerlingen aansluiten.  
We denken dat het voor u ook van belang is te weten welke ouders u vertegenwoordigen in de MR 
en de Ouder Activiteiten Commissie (AOC) en wat zij doen. Gabrielle van der Kooi heeft iets over de 
Medezeggenschapsraad (MR) verteld en Tjitske Bloemhof iets over de AOC. Verder in deze 
nieuwsbrief kunt u hier meer overlezen. 
Het tweede deel van de avond was in de groepen, daar hebben de leerkrachten en de assistenten 
een en ander over de groep en de werkwijze verteld, was er gelegenheid om met de andere ouders 
kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. 
 

Parro  
Vorig jaar zijn we in enkele groepen al gestart met de Parro-app als het communicatiemiddel tussen 
de leerkracht en de ouders/ verzorgers. Dit schooljaar gaan ook de andere groepen meedoen. De 
eerste ervaringen zijn positief. Iedere ouder/ verzorger kan via app informatie lezen over activiteiten 
van de groep als geheel, maar daarnaast kunnen ook individuele berichtjes tussen leerkracht en 
ouder gedeeld worden. Belangrijk is dat er vooraf met de ouders/ verzorgers wordt besproken of zij 
het goed vinden of er foto’s van hun kind in deze app afgedeeld mogen worden.  
 
Goede communicatie is belangrijk en er zijn steeds meer middelen om te communiceren. Het de 
bedoeling dat de nieuwe middelen verbeteringen zijn. We blijven hierin oefenen, leren en maken 
natuurlijk ook fouten en we staan open voor uw feedback.  
 

Tijdelijke huisvesting voor De Wingerd  
Op dit moment hebben wij alles klaar om tijdelijke lokalen naast de school neer te zetten omdat ons 
leerlingenaantal nog steeds groeiende is. De financiën zijn beschikbaar en er is een 
bouwmaatschappij die op korte termijn de aanbouw kan realiseren. Grote knelpunt is op dit 
moment het punt vergunningen. Een bouwmaatschappij gaat niet eerder zijn materialen inkopen als 
hij weet dat er ook werkelijk gebouwd kan worden. Omdat er nog een agrarische bestemming op 
onze kavel zit moet er een vergunningsaanvraag worden gedaan bij de gemeente. Zodra die 
afgegeven is volgt er een bezwaarperiode die wij moeten afwachten.  Daarmee lopen we een 
vertraging op en zullen we zeker niet eerder dan februari 2020 concreet aan de slag kunnen! Erg 
frustrerend, maar wij kunnen niet eerder bouwen voordat alle vergunningen er zijn.  

 



 

“Pesten, ik doe er niet aan mee!”  
De Wingerd heeft sinds dit schooljaar anti-pest 
coördinatoren. Voor het SO zijn dit Dorien Prins 
en Chandra Mud. Zij zetten zich in om pesten op 
een positieve manier op te lossen. In de week 
tegen pesten (23 t/m 27 september) besteedden 
we hier in elke klas aandacht aan. “Wees een 
held met elkaar” was het thema. Iedereen die 
een positieve bijdrage levert aan de groep is een 
held: leraar én leerlingen. 
 
Ook gingen we met de leerlingen in gesprek: 
Wat is pesten? En hoe kunnen we dit stoppen? We deden dit aan de hand van prentenboeken, 
filmpjes en liedjes. Alle leerlingen en personeel droegen gedurende de week tegen het pesten een 
armbandje met de tekst “Pesten, ik doe er niet aan mee!” Een waardevolle week waar iedereen zich 
op een positieve wijze voor heeft ingezet. 

 
Gebarenochtend  
Zoals elk schooljaar wordt er ook dit schooljaar weer op De Wingerd twee 
keer een gebarenochtend georganiseerd waarin NMG-gebaren worden 
aangeleerd en geoefend. NMG gebaren zijn gebaren die de gesproken taal 
ondersteunen.  
De eerste gebarenochtend is op dinsdag 29 oktober as, 
van 10.00 – 11.45 uur  (dit is een ander tijdsstip dan vermeld op de kalender). 
De gebarenochtenden zijn bedoeld voor ouders en andere directbetrokkenen 
van onze leerlingen die moeite hebben met praten en/of communiceren.  Dus 
begeleiders, familieleden, taxichauffeurs etc. zijn ook van harte welkom!  
Gesproken taal wordt beter begrepen wanneer deze ondersteund wordt met 
gebaren. Wanneer een kind moeite heeft met praten, kunnen gebaren helpen 
iets duidelijk te maken zodat het kind beter wordt begrepen.  
Op deze ochtend worden er thematisch gebaren aangeleerd én geoefend zodat u de gebaren zelf 
kunt gebruiken en de gebaren die het kind maakt beter kunt begrijpen. 

 
In de workshop van 29 oktober komen de gebaren aan de orde die horen bij de volgende thema’s:  

- personen/ familie/kennismaken  
- hoe ziet mijn dag eruit (dagen van de week en het ritme van de dag) 
- activiteiten op school 
- basisgebaren van sinterklaas, kerst en oud en nieuw. 
- Gevoelens 
- eten en drinken 

U kunt ook informatie krijgen over DVD’ s met gebaren, gebarencursussen, liedjes met gebaren, 
YouTube-sites met NMG-gebaren en gebarenliedjes. 
 
De tweede gebarenochtend zal zijn op woensdag 5 maart 2020. 
 
Heeft u zich nog niet opgegeven, maar wilt u toch graag komen? Dan kunt u dit nog voor maandag 28 
oktober doen op het emailadres: c.teijema@dewingerd-damwald.nl. 
De minimale opgave voor deze workshop is 5 personen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

   
Dorien Prins Chandra Mud 
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Christine Teijema 

 
MR 
Even voorstellen:  
Mijn naam is Evelien Seepma, moeder van Jacob uit VSO 3, en neem samen met twee andere ouders, 
en drie leerkrachten/assistenten deel aan de MR. Namens de ouders nemen naast mij Gabrielle van 
der Kooij, moeder van Lyanne uit groep oranje en Renate Rutter, moeder van Anneke uit VSO 9, deel 
aan de MR en namens het personeel, Agnes Leffring, Jellie Zijlstra en Eelkje de Groot.  
Wat doet de MR? 
Elke school moet een MR instellen. In de medezeggenschapraad (MR) kunnen leerkrachten en 
ouders meedenken over het beleid van de school. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld de 
verkeersveiligheid of pesten.  Over onderwerpen zoals onderwijstijd, vakantierooster en de 
ouderbijdrage beslist de MR zelfs mee.  
De medezeggenschapsraad heeft ook als taak de school actief te ondersteunen bij het realiseren van 
een plezierige, veilige leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs. De samenwerking tussen 
directie, team en ouders vinden wij daarom ook heel belangrijk.  
Dat betekent dat we: 

• een open aanspreekpunt willen zijn voor directie, team en ouders. We informeren hen en 
raadplegen hen over belangrijke onderwerpen en onze werkzaamheden. 

• te allen tijde zowel de belangen van de schoolorganisatie, het team, ouders en kinderen 
betrekken bij ons initiatief-, instemmings- en adviesrecht. Dat geldt ook voor de drie 
speerpunten kwaliteit, kindgericht en creatief. 

• actief zelf informatie verzamelen, met ideeën komen en (on)gevraagd advies uitbrengen 

We vergaderen ongeveer zes keer in een schooljaar. De eerste bijeenkomst hebben we inmiddels 
weer gehad en op dit moment houden we ons bezig met de jaarplannen. We onderzoeken of het vijf 
gelijke dagen model iets is voor de Wingerd, we praten over het verkeersplein op de Haadwei, enz.  
 
Maar om dit alles goed te kunnen doen hebben we jullie inbreng natuurlijk ook nodig. Heb je vragen, 
zorgen die je wilt delen en waar de MR iets mee moet, ben je het ergens mee oneens of zou je in de 
toekomst misschien zelf willen deelnemen aan de MR? Je mag ons mailen, bellen: mr@dewingerd-
damwald.nl of 0511-421330 

 
Nieuws van de bibliotheek  
Is uw kind lid van de bibliotheek? Dan is dit bericht zeker iets voor u: 
Het populaire Yoleo, waarbij kinderen kunnen luisteren én lezen tegelijk, is vanaf nu vrij 
toegankelijk voor alle kinderen die in het bezit zijn van een jeugdpas van de bibliotheek. 
Yoleo hoeft dus niet langer gekocht te worden. Lidmaatschap van de jeugdbibliotheek geeft 
hen toegang tot alle boeken die Yoleo in zijn boekenkast heeft staan! 
 
Kinderen kunnen vanaf nu het persoonlijke account koppelen aan hun jeugdbibliotheekpas. 
Hiermee kunnen ze zelf kijken welke boeken hij of zij leuk vindt om te luisteren en lezen en 
deze boeken kunnen ze zelf lenen, in hun boekenkast zetten, lezen en ook zelf weer 
inleveren. Dat werkt veel makkelijker en sneller. Scholen 
kunnen hun schoolaccount blijven gebruiken om de 
voortgang te volgen die de kinderen in Yoleo-boeken maken, 
ook de geleende Yoleo-boeken kunnen qua voortgang 
gevolgd worden. 
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De kinderen kunnen maximaal 10 boeken tegelijkertijd lenen gedurende 21 dagen. Als de 
kinderen de geleende boeken niet binnen 21 dagen hebben ingeleverd, verdwijnt het boek 
automatisch van de boekenplank. Hier ontvangen ze een melding van als dat is gebeurd. 
Hebben ze het boek nog niet uit? Geen probleem! Ze kunnen de boeken opnieuw weer 
lenen en verder lezen. Yoleo onthoudt namelijk gewoon waar ze zijn gebleven.  
 
Hebben kinderen nog geen jeugdpas? Dan kunnen ze bij de regionale bibliotheek lid worden. 
Bij ons is dit tot 18 jaar gratis. 
Natuurlijk blijft de aantrekkelijke omgeving van Yoleo bestaan en kunnen er weer veel 
muntjes verdiend worden om de eigen kamer nog mooier en leuker te maken. 
Lezen met Yoleo wordt nu nog leuker! 
 
Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met Tjitske van der Velde. Zij is lees- en 
mediaconsulent van bibliotheek Noord Fryslân. Tel. 088-1656123/ t.vanderverlde@bnfrl.nl 
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