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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de 

komende twee weken. Allen een hartelijke 

groet! 

 

Agenda 

 

27 november: 

- Sinterklaasfeest (SO) 

 

5 december: 

- Sinterklaasfeest VSO 

 

16 december: 

- Kerstfeestviering 18.30 uur  

Opstandingskerk Nunspeet 

 

Mededelingen 

 

Personeel 

 

Juf Rianne was een aantal weken afwezig door 

een operatie. Ze  mag nu weer aan het werk 

en zal tot aan de kerstvakantie steeds meer 

haar werkzaamheden weer gaan oppakken. 

 

Schoolfruit 

Wij zijn als school weer ingeloot om mee te 

doen aan het ESF schoolfruit programma. Dat 

betekent dat we de komende maanden 

schoolfruit-groente ontvangen voor de dagen 

woensdag tot en met vrijdag. U hoeft deze 

dagen uw kind geen fruit mee te geven. 

Worden er binnen de klas andere afspraken 

gemaakt, dan leest u dit in Parro. Een 

voorbeeld van het fruit dat we volgende week 

ontvangen: 

 

Prijsuitreiking kleurwedstrijd 

Afgelopen dinsdag was er een afvaardiging van 

de Klein dierensportvereniging “Ons Ideaal” op 

school om de prijswinnaars van de 

kleurwedstrijd bekend te maken in de 

verschillende groepen die hieraan hebben 

meegedaan. 

De leerlingen van De Wingerd en de leerlingen 

van groep A en B van De Arend vonden dit 

spannend en leuk!  

Er was per groep een 1e, 2e en 3e prijs, een 

tegoedbon van de Intertoys! 

En voor alle leerlingen die hebben meegedaan 



met de wedstrijd een appel, mandarijn en 

sticker. 

De mooiste tekening van de hele school was dit 

keer gemaakt door Nathan Struik. Gefeliciteerd 

Nathan! 

 

Compassion sponsorkind Henri 

Henry Lubega, ons Compassionkindje, heeft 

een briefje gestuurd. Hij bedankt ons voor de 

kerstkaart die hij van school heeft ontvangen. 

Het gaat goed met Henry op school, hij heeft 

vriendjes op school. Ze heten Anold, Brian en 

Sam. 

Henry en zijn familie wenst ons allemaal  een 

heel fijn kerstfeest toe! 

 

Psycho-Motorische Therapie (PMT). 

 

Leren in beweging.  

Soms weet je wel hoe je iets anders wil, maar 

lukt het niet om in de praktijk anders met dingen 

om te gaan. Of je houdt niet zo van praten, en 

wil liever doen! Dat kan in PsychoMotorische-

Therapie (PMT). 

 

Deze begeleiding is toegankelijk voor kinderen 

vanaf 4 jaar en hun ouders en is ook voor 

jongeren zeer geschikt. Werken aan het 

versterken van je zelfvertrouwen, 

weerbaarheid, het verkennen van je eigen 

grenzen en die van een ander kan bijvoorbeeld 

goed binnen deze vormen. Maar ook het 

ervaren en herkennen van je gevoelens en 

bijvoorbeeld het beheersen van boosheid kun je 

oefenen middels PMT. 

 

Binnen PMT ervaar je door te doen. Je ervaart 

wat je goed doet en waar je in vastloopt. Je 

oefent met andere oplossingen en leert dit in 

andere situaties (buiten, thuis, op school etc.) 

toe te passen. Je leert om goed af te stemmen 

op de ander zonder over jouw eigen grenzen te 

gaan!  

PMT is in principe een individuele therapievorm, 

die plaatsvindt in een gym- of sportzaal. Je hebt 

loszittende kleding en sportschoenen aan.  

 

Waarvoor?   

Psychomotorische therapie is voor iedereen. 

Kinderen, jongeren of het hele gezin. Het kan 

bijvoorbeeld helpend zijn wanneer je moeite 

hebt jouw boosheid op een passende manier te 

uiten of wanneer je angstig bent of weinig 

zelfvertrouwen hebt. Als je moeite hebt met 

vriendschappen of het omgaan met grenzen 

van jezelf of die van anderen. Wanneer je veel 

gepest bent of er veel spanningen zijn in het 

gezin. Ook als je iets ergs hebt meegemaakt en 

je er moeilijk over kan praten, kan PMT helpen.  

 

Aangepaste kerkdienst 

Zondag 24 november om 14.30 uur is er een 

aangepaste dienst in de Oosterkerk, 

Klaverplein 2 te Elburg. 

Ds. A Goijert hoopt dan voor te gaan en de 

medewerking is met Groot Schuilenburg koor 

uit Ermelo. 

 

Schoolfoto’s 

Beste ouder/verzorger van een leerling op De 

Wingerd, 

 

Vorige week heeft u via uw zoon of dochter het 

inlogbriefje ontvangen met de code om in te 

loggen op www.sgoolfotografie.nl, waar u de 

gemaakte portret- en groepsfoto’s van dit 

schooljaar kunt bekijken.  

Ik hoop van harte dat de foto’s naar wens zijn.  

 

Tot en met as zondag 24 november kunt u 

gebruik maken van de mogelijkheid om de 



foto’s zonder verzendkosten te ontvangen via 

school en wordt bij een bestelling uit de 

individuele galerij van uw zoon of dochter de 

groepsfoto van dit jaar gratis verstrekt. 

Uiteraard is het na deze datum nog steeds 

mogelijk foto’s te bestellen, echter de 

verzendkosten zijn dan voor uw eigen rekening 

en de groepsfoto wordt niet meer gratis 

verstrekt. 

 

Heeft u vragen, opmerkingen of komt u er niet 

helemaal uit met bestellen? Stuur dan een 

berichtje naar vragen@sgoolfotografie.nl. Wij 

helpen u graag! 

 

Vriendelijke groet, 

Renate van der Heijden 

www.sgoolfotografie.nl 

 

Club extra gym 

Op de volgende bladzijde vindt u de flyer van 

Club extra van de gymnastiekvereniging in 

Nunspeet. 

 

 

 

 

 

 



 


