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Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Het is een bewogen schooljaar geweest voor
iedereen.
-

Meester Jantienus die heel lang niet kon werken en zoals u weet een andere baan heeft.

-

Het corona virus waardoor de SO-leerlingen 8 weken niet naar school konden en de VSO-leerlingen zelfs
langer niet. Waarvoor onderwijs op afstand gegeven moest worden. Dit vroeg veel van de kinderen maar ook
van de ouders. Maar zowel de kinderen als de ouders hebben dit heel goed opgepakt. De complimenten
hiervoor!

De vakantie is nu dan eindelijk in zicht. We zijn het schooljaar aan het afronden, nemen nog gepast afscheid met de
kinderen hier en daar, en merken dat de kinderen toe zijn aan vakantie.
Namens het team van De Wingerd wensen wij u een fijne zomervakantie toe. We hopen u en uw kind na de vakantie
weer in goede gezondheid te mogen ontmoeten.

Agenda

Maandag 13 juli:

Wenmoment in de groepen van 9:30-10:00 uur.

Vrijdag 17 juli:

Alle leerlingen zijn om 12:00 uur vrij!

Maandag 20 juli-vrijdag 28 augustus:

Zomervakantie.

Maandag 31 augustus:

Start van het nieuwe schooljaar voor alle leerlingen (op basis van de stand van

zaken rondom maatregelen op dit moment).

Mededelingen

Personeel
We kunnen het goede nieuws met u delen dat we Naomi Everts als nieuwe juf in het SO mogen begroeten het
komende schooljaar. Ze is nu al een aantal momenten in de Bramen en de Frambozen aan het wennen. Voor de
Blauwe druiven zetten we onze zoektocht als vervanging voor juf Elma nog door tot na de zomervakantie. Gelukkig wil
ze als invaller nog een even blijven.

Over invallers gesproken, we zullen ook afscheid nemen van juf Michelle en juf Miranda. Juf Michelle heeft in de
Bramen gewerkt gedurende de periode van verlof van juf Laura. Nu juf Laura na de vakantie weer terug komt, zal juf
Michelle weer een studie gaan oppakken. We wensen haar daarbij veel succes! Juf Miranda heeft het afgelopen jaar

gewerkt als invalster op de woensdag. Ze ging hierbij mee met een groepje leerlingen naar de LoL-stage (Leren op
locatie).

Zwemmen
Na de zomervakantie kan het zwemmen in De Brake weer van start gaan. Het afgelopen jaar zijn (bijna) alle
leerlingen gaan zwemmen tot aan de corona-periode, terwijl het zwemmen niet voor alle leerlingen nog zinvol is. U
hoort na de zomervakantie of uw kind wel of niet gaat zwemmen. Voor meer informatie, zie de schoolgids op de
website.

Vakanties 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasdagen
Meivakantie
Hemelvaartsdagen
Pinksterdag
Zomervakantie

19 t/m 23 oktober
21 t/m 1 januari
22 t/m 26 februari
2 t/m 5 april
26 t/m 7 mei
13 mei t/ 14 mei
24 mei
19 juli t/m 28
augustus

Beste ouders/verzorgers,
Twinkel nodigt je graag weer uit voor de volgende activiteiten. Nadat enkele activiteiten helaas niet door konden gaan
dit jaar willen we nu de draad weer oppakken.
Wandeling voor ouders
Heb je zin om op een sportieve en gezellige manier kennis te maken met andere ouders met een kind met een
beperking? Wandel dan gezellig mee en wissel ondertussen je ervaringen uit of deel je tips met elkaar. Na afloop is er
de mogelijkheid om samen nog een kop koffie/thee te drinken.





Datum: vrijdag 10 juli en vrijdag 11 september om 10.00 uur
Waar: de Schaapskooi, Postweg 50 te Ermelo
Deelname: gratis.
Eventueel koffie en thee voor eigen rekening

Muziekproject voor kinderen/jongeren met een beperking
Kom samen met je kind naar de kennismakingsochtend met muziek. Samen muziek maken, meebewegen of
dansen op de muziek. Want wie kan er nu wel stil blijven zitten bij muziek? Deskundige muziekdocenten van
Cultuurkust, die bekend zijn met onze doelgroep, verzorgen de muziekles. En natuurlijk blijft het niet bij de
kennismaking! Als je kind het leuk vindt, geef het dan op voor de volgende zaterdagen
van dit 2-wekelijkse muziekproject.




Datum: 19 september van 11.00 tot 12.00 uur
Deelname: kennismakingsochtend gratis, voor
de andere keren vragen we een kleine bijdrage
De Roef, Zuiderzeepadweg 1 te Harderwijk

De volgende keren van dit muziekproject zullen dit jaar plaatsvinden op 3, 17 en 31 oktober, 14 en 28 november en
12 december.
Voorlichtingsavond voor ouders/verzorgers over PGB door Per Saldo
Een voorlichter van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb, vertelt over wat een
persoonsgebonden budget (pgb) inhoudt, wat er in de praktijk bij komt kijken en welke mogelijkheden het kan bieden
voor mantelzorgers en hun naasten.
Om iedereen ruimte te geven voor zijn persoonlijke vragen, kunnen maximaal 30 personen deelnemen.




Datum: woensdag 14 oktober om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Waar: De Tinne, Houtkamp 33 te Harderwijk
Deelname gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom

Voor alle activiteiten graag van tevoren aanmelden via info@stichtingtwinkel.nl
Ook voor meer informatie kun je naar dit adres mailen of bellen naar 0341- 554249.
Graag tot ziens op bovenstaande data!
Een hartelijke groet,
Stichting Twinkel,
Suzanne Nijveld

Brussengroep voor kinderen met een bijzondere broer of zus in de
regio Noord Veluwe (Oldebroek, Elburg, Nunspeet)
Ben jij jonge mantelzorger en heb jij een broer of zus met bijvoorbeeld ADHD, Autisme, Syndroom van Down, of een
andere beperking? Dan is de Brussengroep misschien iets voor jou!
Het kan soms best eens ingewikkeld zijn als je broer of zus ‘anders’ is. In de Brussengroep ontmoet je andere
kinderen die in hetzelfde schuitje zitten als jij. Je krijgt tips over hoe je met de situatie thuis om kunt gaan.
Binnenkort start er weer een brussengroep. Deze groep is bedoeld voor kinderen (7-12 jaar) die een bijzondere broer
en/of zus hebben. Onderwerpen waar we het met elkaar over gaan hebben:
 Wat zijn de leuke en lastige kanten van je broer of zus?
 Wat is dat eigenlijk precies wat mijn broer of zus heeft?
 Wat zijn jouw fijne en vervelende gevoelens?
 Wat doe je als je broer of zus iets doet wat jij niet leuk vindt?
We gaan niet alleen praten maar ook spelletjes doen en andere gezellige dingen. We komen zes keer bij elkaar na
schooltijd. Voor de ouders/verzorgers is er voorafgaande aan de groep een informatiebijeenkomst.

Data: woensdag 9,16,23,30 september en 7 en 14 oktober 2020
Tijd: van 15.00 uur tot 16.30 uur
Plaats: Centrum Jeugd en Gezin Elbrug, Lange Wijde 33a, MFC ‘t Huiken
Als je je hebt opgegeven dan kom je eerst een keertje langs met je vader, moeder of verzorger om met ons kennis te
maken. Deelname is gratis.
Informatie en aanmelden
Meer weten? Neem contact op met Mieke Bosma T06-13969655 m.bosma@cjgelburg.nl

Kan via de website! https://www.cjgelburg.nl/cursussen/brussen-spel-en-praatgroep/

