
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 december 2019, nr. 8 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de 

komende twee weken. Allen een hartelijke 

groet! 

 

Agenda 

 

9 en 19 december: 

- Ouder koffieochtenden (zie verder in 

NB) om 8.45 uur. 

 

16 december: 

- Kerstfeestviering 18.30 uur  

Opstandingskerk Nunspeet. 

 

Mededelingen 

 

Personeel 

 

Een bericht van meester Wiebe: 

 

Beste ouders en verzorgers van de 

Wingerdleerlingen, 

De maand december is aangebroken. Jaarlijks 

is dat een feestelijke maand. Nadat ik hier meer 

dan 30 jaar heb gewerkt, wordt het voor mij de 

maand waarin ik afscheid van De Wingerd ga 

nemen. Het is een bewuste keuze: de 

meegemaakte buitenlandse ervaringen van de 

afgelopen jaren hebben diepe indruk op mij 

gemaakt. Bij gezondheid hoop ik de komende 

jaren (?) me dienstbaar op te stellen op de plek 

die mij gewezen zal worden (in binnen- of 

buitenland). 

Ik beleef veel mooie herinneringen aan de tijd 

op De Wingerd: ik heb mogen genieten van de 

omgang met de leerlingen, maar ik kijk ook 

terug op een fijne tijd met u als ouders. 

De laatste officiële werkdag op De Wingerd zal 

donderdag 19 december zijn. Hoe het er 

volgend jaar voor mij uit gaat zien, is nog niet 

helemaal duidelijk. Een aantal plannen is er wel. 

Ik ben ervan overtuigd dat het dienen te zijner 

tijd wel op mijn pad zal komen. 

Vanaf deze plek wil ik u allemaal van harte 

bedanken voor de fijne onderlinge contacten die 

er altijd waren. 

Alvast een fijne en gezegende maand 

toegewenst! 

 

Met vriendelijke groet, 

Wiebe Oosterhaven. 

 

Na afloop van de kerstviering op 16 

december  is er gelegenheid om meester 

Wiebe de hand te schudden. 

 

Koffieochtend voor ouder(s)/verzorger(s) 

Om 8.45 uur is er gelegenheid om gezamenlijk 

koffie te drinken op genoemde data (zie agenda 

in deze NB) in gebouw West aan de koffietafel. 

Op verzoek is koffie drinken ook in het VSO-

gebouw mogelijk, dit zal dan mede gedeeld 

worden. Van tevoren aanmelden is prettig. Dit 

kan bij Chantal (moeder van Jasmijn H uit de 

Bramen). Graag via de mail:  

chantal.vandermeulen@hotmail.com 



 

 

Oudercursus Help mijn kind kan niet zonder! 

Beste lezer, 

 

Veel ouders met kinderen met een middelenprobleem voelen zich machteloos en hebben het gevoel 

het gedrag van hun kind niet bij te kunnen sturen. Dit kost veel energie, slapeloze nachten en lijkt 

nauwelijks iets op te leveren. De oudercursus Help mijn kind kan niet zonder! van Tactus 

Verslavingszorg helpt ouders en opvoeders de regie weer in handen te krijgen en zich minder 

machteloos te voelen. 

 

De cursus van vijf avonden is bedoeld voor ouders en opvoeders met kinderen tussen de 12 en 23 

jaar die problematisch alcohol drinken of teveel drugs gebruiken, overmatig gamen of gokken. De 

cursus is kosteloos. 

 

De oudercursus wordt in Harderwijk op de volgende data aangeboden: 

 Editie 1: 21/01, 28/01, 04/01, 11/02 en 17/03 

 Editie 2: 24/03, 31/03, 07/04, 14/04 en 19/05 

 Editie 3: 08/09, 15/09, 22/09, 29/09 en 03/11 

 Editie 4: 10/11, 17/11, 24/11, 01/12 en 05/01   
 

U kunt zich als ouders aanmelden via oudercursusharderwijk@tactus.nl. 

 

 

(Sch)ouders, van en voor ouders van een zorgkind  

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is een digitaal platform van en voor ouders van een zorgkind 

(een beperking of chronische ziekte). U kunt als ouder bij (Sch)ouders terecht met vragen over zaken 

die verder gaan dan de beperking of ziekte van uw kind, zoals de gezinssituatie, relaties, opvoeden, 

zorg delen, loslaten, financiën, ontspanning of combinatie van zorg en werk.  

Bij (Sch)ouders vindt u: 

 

 Filmpjes waarin ouders openhartig vertellen over hun leven met hun zorgkind. Hoe zij 

omgaan met (dagelijkse) gebeurtenissen, tot welke inzichten zij zijn gekomen. 

 Kennisbank met professioneel getoetste informatie over het hebben van een zorgkind. 

Bijvoorbeeld over het ziekenhuis, school en opvoeden. 

 Diverse instrumenten die ouders kunnen helpen om te gaan met bepaalde situaties. 

 Forum voor het delen van ervaringen, vragen stellen en antwoorden vinden.  

 

Website: www.schouders.nl 

Facebook: https://www.facebook.com/Schouders  

 

mailto:oudercursusharderwijk@tactus.nl
http://www.schouders.nl/
https://www.facebook.com/Schouders/


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


