
 

 

 

 

WINGERDBERICHT - SCHOOLJAAR 2019-2020 
 

Agenda 
 

Woensdag  2 oktober Werkochtend groep 1 t/m 3, deze leerlingen zijn vrij 

Vrijdag  4 oktober Gezinsactiviteit 

Maandag  7 oktober Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij 

Maandag t/m 

vrijdag  

21 oktober t/m 

25 oktober 

Herfstvakantie 

Woensdag 30 oktober Luizencontrole 

Dinsdag 5 november Gespreksavond 

Donderdag 14 november Gespreksavond 

Woensdag 20 november Werkochtend groep 1 t/m 3, deze leerlingen zijn vrij 

Vrijdag 29 november Pietenochtend groep 1 t/m 4 

Donderdag 5 december Sinterklaasfeest 

Woensdag 18 december Kerstviering 

Vrijdag  20 december De leerlingen uit groep 5 t/m 8 zijn ’s middags vrij 

 

Nieuwsberichten 
 

Kinderboekenweek 

Op dinsdag 1 oktober is het zover, dan gaat de Kinderboekenweek weer van start! Op woensdag 2 
oktober (officiële opening) zijn de kinderen van groep 1 t/m 3 namelijk vrij.  
Het thema van dit jaar is: ‘Reis mee’. 
 
Dit jaar zullen we op het plein beginnen. Daar wordt iedereen door de leerkrachten in  
Kinderboekenweekstijl ontvangen. Ook zingen en dansen wij met elkaar het nummer van 
Kinderen voor Kinderen, Reis mee. Ouder(s)/ verzorger(s) mogen hier ook bij aanwezig 
zijn. Daarna gaan alle groepen terug naar de klas en zullen er daar nog leuke activiteiten 
plaatsvinden rondom de Kinderboekenweek. In de hal vinden jullie vanaf dinsdag 1 oktober een 
leuke tafel met allemaal nieuwe boeken. Hier mag in gekeken worden. De leerkrachten zullen uit 
de boeken gaan voorlezen. We hebben er zin in!  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bedtijden basisschoolleeftijd 

 

De reden voor dit stukje is dat we in toenemende mate, met name op maandag, in de groepen ervaren 

dat er verhoudingsgewijs veel leerlingen zijn die veel gapen en aangeven dat ze moe zijn van het 

weekend. Uiteraard heeft dit invloed op het leren, en soms ook het humeur van onze leerlingen. Het 

stukje hieronder zou mogelijk richting kunnen geven aan de slaaptijden van uw kind(eren). Dit in het 

besef dat ieder kind verschillend is en dat dus het ene kind meer/ minder slaap nodig heeft dan het 

andere  kind. U kunt de lijst van slaapuren beschouwen als het ‘gemiddelde’. 

 

Het zou kunnen dat het onderwerp bedtijden ook bij u in het gezin wel eens wordt besproken. Je 

kunt je kind het beste elke dag op dezelfde tijd naar bed brengen. Dit tijdstip verschuift natuurlijk 

naarmate je kind ouder wordt, of wanneer het overdag minder slaapt. Vaste bedtijden en op vaste 

tijden opstaan zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een gezond slaap-waakritme bij kinderen. 

De gemiddelde tijd dat Nederlandse kinderen tussen de vier en de zes jaar echt slapen is geen 11, 

maar 9,5 uur. Veel ouders hanteren de regel dat het kind een kwartier langer op mag blijven bij elk 

jaar dat hij ouder wordt.  

 

Onderstaande lijst geeft een indicatie van normale bedtijden voor kinderen per leeftijd: 

 

Leeftijd  Bedtijd                  Aantal uren slaap nodig 

4 jaar  19.00 uur             12 uur                                         

5 jaar  19:00 uur 11,5 uur 

6 jaar  19:15 uur 11,5 uur 

7 jaar  19:30 uur 11 uur 

8 jaar  19:45 uur 11 uur  

9 jaar  20:00 uur 10,5 uur 

10 jaar  20:15 uur 10,5 uur 

11 jaar  20:30 uur 10 uur 

12 jaar  20:45 uur 10 uur 

13 jaar  21:00 uur 9,5 uur 

 

Moet een kind in het weekend dezelfde bedtijd hebben als doordeweeks? Vaak willen kinderen zo 

lang mogelijk opblijven en niks missen van de gezelligheid in de huiskamer. Kinderen kunnen 

vanaf een jaar of 12 of 13 best een half uurtje later naar bed, en vanaf een jaar of 15 een uurtje 

later. 

Maar maak de bedtijden in het weekend echt niet te laat want het absoluut belangrijk dat 

kinderen voldoende slapen om zich goed te kunnen ontwikkelen, te groeien en overdag voldoende 

energie te hebben. Zeker wanneer ze de volgende dag vroeg op moeten staan voor sport, bijbaan 

of andere activiteiten. 

Door het handhaven van een consistente bedtijd (en wektijd) wordt de interne klok van je kind 

“ingesteld”. Dit is een essentieel onderdeel van een gezonde slaaphygiëne. Wanneer je kind in het 

weekend veel te laat naar bed gaat, kan het lichaam niet goed ‘terugschakelen’ naar het ritme van 

doordeweeks. 

 



 

 

Enkele slaaptips: 

• Zorg voor regelmaat: stuur je kind rond dezelfde tijd naar bed en sta op dezelfde tijd op. Ook in 

het weekend. Zeker moeilijke slapers hebben hier baat bij. Regelmaat houdt de biologische klok 

gezond, waardoor een kind beter kan slapen. 

• Eet gevarieerd: kinderen die gevarieerd eten zouden een betere nachtrust hebben, blijkt uit 

onderzoek. Suiker zou de slaapkwaliteit juist verslechteren. 

• Lekker bewegen: voetballen, dansen of ravotten in de modder, kinderen die regelmatig 

bewegen slapen beter dan stilzitters. 

• Creëer rust in de avond: rust en ontspanning zijn belangrijk om goed te kunnen inslapen. 

Flikkerende schermen of spannende spelletjes kun je dus beter voor de ochtend of middag 

bewaren. 

 

Voor meer informatie: 

 

https://www.slaapinfo.nl/kinderen/hoeveel-slaap-heeft-kind-nodig/ 

 

Ouderportaal Parnassys 

We willen op De Wingerd graag open en transparant zijn over ons handelen en werken met uw 

kinderen. U heeft dan ook recht op inzage in de gegevens over uw kind. Op onze school werken 

wij met Parnassys. Dit is ons administratie- en leerlingvolgsysteem. Alle belangrijke zaken worden 

binnen Parnassys vastgelegd. U kunt daarbij denken aan de persoonsgegevens, (toets)resultaten, 

en absenties van uw kind(eren). Parnassys heeft ook een ouderportaal. In het ouderportaal kunt u 

op elk gewenst moment de vorderingen van uw kind inzien. Vanaf groep 3 krijgen ouders een 

inlogcode via de mail toegestuurd. De groepen 1 en 2 gebruiken naast Parnassys een ander 

programma om de ontwikkeling van de kleuters bij te houden. Dit programma is niet gelinkt aan 

Parnassys. Voor de ouders van de groepen 1 en 2 is er dan ook weinig zichtbaar in het 

ouderportaal. Dit is de reden dat we ervoor gekozen hebben om het ouderportaal vanaf groep 3 

open te stellen. Ouders die nog geen code hebben kunnen deze krijgen door een mail te sturen 

naar: a.wierenga@pcbovoorst.nl of meester Arjan persoonlijk even aan te spreken.  

 

Schoolregel 2: ‘Je loopt met je fiets over het plein, dat is veilig voor groot en klein’. 

In de periode tot de herfstvakantie zetten we iedere week 1 schoolregel centraal. De komende 

week is dat het fietsgedrag van onze leerlingen. Wilt u hier rekening mee houden?  

 

Rijrichting parkeerplaats gemeentehuis 

Het is prettig en veilig wanneer u gebruik maakt van de rijrichting van onze parkeerplaats. Dus een 

ronde rijden.  

 

Parkeren Badijkhof 

Het is niet toegestaan om hier te parkeren als ouder/ verzorger van De Wingerd. Er staat namelijk 

een verbodsbord.  

 

 

mailto:a.wierenga@pcbovoorst.nl

