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Belang
rijk:
Al onze
Wildzang
kinderen gaan 4
januari gewoon
naar school.

Beste Ouders/ verzorgers,
De kerstvakan+e is vandaag onder bijzondere omstandigheden
aangebroken. En wat vliegt de +jd snel voorbij!
Terugkijkend op afgelopen periode is het mooi om te zien hoe
iedereen in onze bijzondere school een eigen plekje hee?
gekregen. Ons doel was bij de start van het schooljaar om er met
elkaar een ﬁjn jaar van te maken waarin we op+maal tot leren
komen.
Halverwege het schooljaar kunnen we constateren dat we daarin
goed op weg zijn! Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de WMK-MO
sociale vragenlijsten waarin we een ‘ruim voldoende’ scoren, de
kinderen van de Wildzang voelen zich preJg op school.
We maken samen ook handig gebruik van de voordelen die we als
(super) kleine school hebben. Zo is er veel aandacht voor het
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Houdt uw email
in de gaten!

Het kan zijn dat er
veranderingen
komen in het
overheidsbeleid.
Als er iets
veranderd voor ons
dan ontvangt u een
email van De
Wildzang.
MR leden nodig!

Ouders/ verzorgers
en leerkrachten
vormen samen het
geweten van de
school. Meldt u!
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individuele kind in de klas. Gemiddeld genomen is er veel bij te spijkeren voor de
kinderen. En wat werken onze kanjers hard!
Wie hard werkt moet ook +jd maken voor plezier, de boog kan niet al+jd gespannen zijn.
En ook dat kan heel leerzaam zijn.
Zo gingen we de afgelopen periode op
excursie. Met de sinterklaasviering hebben
we er echt iets bijzonders van gemaakt met
een ontdekkingstocht van raadsel piet en
een ﬁlmmiddag. Ook met de cadeaus
hebben we goed uitgepakt!
De laatste week voor de kerstvakan+e was
uitdagend voor de kinderen en ons team. Sinterklaasviering: kinderen lossen samen een raadsel op.
De lockdown voor het basisonderwijs
kwam voor ons allemaal als een verrassing. Geplande feestelijkheden konden helaas
niet door gaan. Gelukkig hebben we op de valreep een heel gezellig kerstontbijt kunnen
organiseren voor de kinderen en hebben we kerststukjes gemaakt. We hebben ook de
mogelijkheid voor online lesgeven opgetuigd.
Vooruitkijkend naar het nieuwe jaar starten we met de zilveren weken. Hierin wordt de
groepsdynamiek herijkt. De CITO toets zal plaatsvinden, mogelijk niet in de 2e en 3e
week maar iets later. Daarover wordt u nog geïnformeerd.
We starten in 2021 ook met een nieuwe engelse methode, groove.me, waarmee
kinderen engels leren door muziek.U zult thuis vast gehoord hebben dat we de
leerlingenraad geïnstalleerd hebben en dat alle kinderen
daaraan deelnemen. Ik ben er van overtuigd dat we de
komende periode een aantal boeiende besluiten van de
kinderen voorbij zien komen!
Graag laat ik nu de juﬀen en meester aan het woord met
berichten uit de groep…

Installatie leerlingenraad. In het
kader van burgerschap praten
kinderen me.

Jelto van Nieuwburg
Directeur
De Wildzang
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Bericht uit de groep
Wat een fijne start.

Het eerste half jaar zit erop voor onze Wildzangers. Wat een gezellig, leerzaam en
bovenal een verwonderlijke periode. We hebben zo veel geleerd van en met elkaar en
wat zijn we gegroeid in onze werkhouding, zelfstandigheid en in de samenwerking.
We zijn in augustus gestart met de gouden weken en daarna doorgegaan met de
kanjertraining. Door middel van spelletjes en samen praten hebben de kinderen vooral
geleerd om met elkaar om te gaan op een ﬁjne en vredige manier. We hebben geleerd
dat als je verschillend bent, dat oké is! Iedereen hee? iets leuks en soms iets minder
leuks, dat is menselijk hebben we geleerd. Het is mooi om te zien hoe de kinderen
geleerd hebben om gevoelens onder woorden te brengen en elkaar complimenten en
feedback op een ﬁjne manier kunnen geven. We zijn enorm trots op ze!

Dat de kinderen vorig schooljaar zaken gemist hebben, was voor ons allemaal duidelijk.
Maar wat hebben ze hard gewerkt om veel leerstof in te halen! In de klas is er
doormiddel van structurele lessen en
instruc+es hard gewerkt, op eigen niveau,
aan de basisvakken Rekenen, Spelling,
begrijpend lezen en woordenschat. Juf
Carla hee? ze daar +jdens haar reintegra+e periode ook in bijgestaan. Fijn u
te melden, dat vanaf 16 november is zij
volledig hersteld verklaard en hee? te
horen gekregen dat zij tot aan het eind van
dit schooljaar op de Wildzang blij?. Daar
zijn we natuurlijk heel blij mee.
De afgelopen maanden zijn we ook
regelma+g eropuit geweest. Een slootles,
Leerzame en leuke excursie naar de kinderboerderij.
naar de kinderboerderij, buitenlessen en
het blij maken van de mensen uit het
zorgcentrum. We stonde zelfs in de krant. Waar een kleine school het verschil kan
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maken voor een ander. We hopen dat de kinderen dit voor de rest van hun leven
vasthouden.

Slootles.

Gym

Elke vrijdagmiddag hebben we van 13.00 - 14.00 uur gym in de gymzaal aan de Horst.
Meester Frans vindt het één van de mooiste lessen van de week. Niet alleen omdat
bewegen voor kinderen heel belangrijk is,
maar ook omdat gym op de Wildzang een
les is van alles samendoen. Samen
ernaartoe lopen, samen alles opbouwen, de
ringen, de touwen, de banken, het wandrek
en de maden eronder leggen enz. Na de les
breken we alles samen weer af en bergen
het op. Opnieuw een heel gesjouw van
jewelste. We merken dat de groep daardoor
een hele hechte groep is geworden.
Teambuilding in op+ma forma dus. Als je in
het wandrek moet en je dur? niet, dan
helpt een ander je. Samen de hoogtevrees
overwinnen. Schiderend. We hebben de kinderen in het afgelopen half jaar dan ook
enorm zien groeien naar zelfstandigheid. Oh ja en dan ook nog het samen heen en
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teruglopen. De mooiste verhalen kom dan los. Kortom de kinderen van de Wildzang zien
we genieten in deze vrije lessen.
Even vooruitblikken…

Het komende half jaar valt er nog genoeg te leren. De cito- toetsen komen er ook aan in
Januari. We gaan na de kerstvakan+e door met sociale vaardigheid training en starten
meteen met de Zilveren Weken om daarna door te gaan met de kanjertraining. In het
voorjaar zullen we een aantal uitjes gaan maken met de kinderen en natuurlijk s+lstaan
bij het sluiten van De Wildzang. We gaan met de kinderen samen een passende en ﬁjne
manier bedenken, zodat we samen goed afscheid kunnen nemen van deze bijzondere
periode.
Voor nu rest ons u een hele ﬁjne jaarwisseling te wensen. Blijf gezond en heb elkaar lief!
We zien elkaar onder voorbehoud op woensdag 20 januari 2021.
Meester Jelto, meester Frans, Juf Carla en Juf Marscha.
Montessorischool de Wildzang schooljaar 2020-2021
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