
 

 

Geachte ouders en verzorgers,  

Graag wil ik gebruik maken van de mogelijkheid om u als ouders ‘mee te nemen’ 

in de ontwikkeling van De Wingerd en de samenwerking met De Arend. In 

september jl. ben ik daadwerkelijk als directeur van De Wingerd gestart en in 

één van de eerste nieuwsbrieven heb ik al geschreven wat mijn eerste indruk 

was.  

Nu zijn we inmiddels bijna 7 maand verder en heb ik al veel meer mogen zien en 

ervaren van het onderwijs op De Wingerd. Wat mij treft is de liefde en passie 

die de medewerkers ten toon spreiden als het gaat over de kinderen die ze 

mogen begeleiden en onderwijs geven. Het is verblijdend en verrijkend om 

hiervan getuige te mogen zijn.  

Ik ben blij met de wijze waarop het team van De Wingerd bezig is om het 

onderwijs aan uw kind zo goed mogelijk te verzorgen; de oudergesprekken over 

de vorderingen zijn geweest en ook dan is het goed te horen dat we zoveel 

mogelijk gezamenlijk optrekken om het beste voor uw kind te zoeken. Dan gaat 

het niet alleen over het leren, maar ook over het zijn van uw kind.  

Inmiddels zijn we voorzichtig begonnen met de eerste uitwisselingen tussen de 

leerlingen: een paar leerlingen uit de Frambozen rekenen nu mee op De Arend. 

Nu nog om te kijken hoe dat werkt en óf het werkt, maar wellicht gaan we dat 

het komende jaar verder uitbouwen.  

Ook de ontwikkelingen op het VSO rondom Doen In zijn mooi: ik zie lokalen die 

anders ingericht gaan worden, ik zie enthousiasme bij de medewerkers en 

vooral zie ik mensen hard aan de slag om het voor uw kind nóg beter te maken.  

Al ben ik nu 7 maanden aan het werk op De Wingerd, ik heb nog niet het idee 

dat ik alles al weet. Het is echter wel een mooie en leerzame ervaring om mee 

te mogen beleven hoe het (V)SO zich als school ontwikkeld.   

  

  

 

 

10-4-2019  

Studiedag EduCare  

Leerlingen zijn vrij.  

Stage gaat wel door.  

  

12-4-2019  

Juf  gaat trouwen .  

SO: schoolreis  

VSO: Koningspelen  

  

16-4-2019  

GMR 4  

  

19-4-2019  

Goede Vrijdag  

Alle leerlingen zijn vrij.  

  

22-4-2019  

2e Paasdag  

Alle leerlingen zijn vrij.  

  

24-4-2019  

Een aantal leerlingen Frambozen 

gaan naar school.  

  

23-4-2019  

23 t/m 26 april: VSO op kamp  

  

29-4-2019  

Meivakantie 29 april t/m 3 mei  

  

6-5-2019  

Luizencontrole 5  

  

9-5-2019  

MR 4  

  

14-5-2019  

OC 4  

  

17-5-2019 

NB 7  
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De komende maanden zullen we ook aan de slag gaan met het schrijven van een schoolplan, waarin we onze 

doelen en ambities voor de komende vier jaren gaan formuleren. Met hetgeen ik nu meekrijg en om mij heen zie, 

moet het lukken om daar samen met het team haalbare doelen te formuleren waarin uw kind centraal blijft staan. 

Wat ik eigenlijk het allermooist vind, is dat al dit werk gedaan wordt vanuit het besef dat we dit mogen doen door 

de genade die we dagelijks ervaren van onze Here Jezus. Het is goed om 

dat ook nog eens te benadrukken, zeker in deze lijdensweken. Wij mogen 

en kunnen ons werk doen, omdat wij door de Here Jezus deze kans 

hebben gekregen. Ik wens u alvast fijne Paasdagen toe!  

Een hartelijke groet,   

Jantienus Ymker  

  

  

  

28   maart 2019   

Nr .   6   
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PERSONEEL  

  

. I.v.m. de privacy is deze rubriek op de website leeg.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  

 

http://www.oostrum-online.nl/?p=1399
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BESTE OUDERS/VERZORGERS  

In december hebben wij bij u geïnventariseerd of er behoefte is aan een ouderavond m.b.t. 

RIS (Relatie, intimitiet, seksualiteit). Hier zijn een aantal positieve reacties op gekomen. In 

eerste instantie was het de bedoeling dat we hier dit schooljaar nog iets voor zouden 

organiseren maar helaas blijkt dit qua tijdsplanning niet meer mogelijk.  

Wij zullen voor het nieuwe schooljaar een datum op de jaarplanning reserveren voor het onderwerp 

RIS en u hier zo snel mogelijk over informeren.  

TaakGroep SEO (Sociaal Emotioneel Ontwikkeling)  

  

 

 

HOCKEYCLINIC S   

Via Special Heroes is vorige week een eerste van drie hockeyclinici gegeven door een trainer van de hockey - 

vereniging  uit Nunspeet.   Na afloop vertelt Jesse iets over deze eerste keer:   

Het ging wel goed. We gingen de basisoefeningen doen: dribbelen en naar elkaar overpassen.    

Ik vond het eerst nog wel wat lastig om de stick op de goede manier vast te houden. Het was wennen   om met de  

goede (=   platte) kant van de stick te spelen.   

Ik had al eens eerder met de club van de Kerk hockey gedaan.   

Niemand heeft bij de training iets gevaarlijks met de stick gedaan.   

Bij hockey heb je net als voetbal te maken met aanvallen en verdedigen , waarbij de keeper een extra bescherming  

heeft voor zijn gezicht. Wij hebben bij het oefenen nog geen partijtje gespeeld.   

Tot zover het gesprekje.   

        

OPTREDEN VAN HET WINGERDKOOR     

Datum   :  Zondag  28  april  2019   

Tijd   : 14.30 u   

Kerk   :  Hervormde  Oosterkerk in Elburg   



5  

  

  

  

  

ACTIVITEITEN IN DE KOMENDE WEKEN TOT NIEUWSBRIEF 7  

Tussen nu en 17 mei staan zijn een aantal activiteiten gepland:  

SO  VSO  

• 12-04: Schoolreisje     12-04: Trouwerij en KoninsgsSpelen   

• 18-04: Paasmaaltijd    18-04: Paasmaaltijd  

• 23-04: Ouders mogen meezwemmen |     23-04 t/m 26-04 schoolkamp   

    

Voor SO en VSO: 29-04 t/m 03-05: Meivakantie.  

Op de website en/of in de volgende nieuwsbrief kunt u meer lezen over deze activiteiten.   

  

HERHAALDE OPROEP - VOETBALTEAM AREND - WINGERD  

Dikkie Knecht is al een aantal jaren coach van het voetbalteam Arend – Wingerd. Zij heeft aangegeven dat dit haar 

laatste jaar is dat zij het team 1x in de 14 op school traint. De wedstrijden op de zaterdagen komen hier nog bij.   

De trainingen en de wedstrijden zijn voor de leerlingen heel leuk en leerzaam. Het zou jammer zijn wanneer dit gaat 

stoppen. Welke ouder(s) zou deze taak over willen nemen?   

Mocht u meer informatie willen of interesse hebben dan kunt u contact opnemen met Dikkie Knecht (038 447 07 08) 

of met Hilde van Eldik (06 50 90 25 28)  

Het plan is om vóór de meivakantie duidelijkheid aan het team te geven of het wel/niet door zal gaan na de 

zomervakantie.   
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