
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 november 2020, nr. 5 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de komende twee weken. Een hartelijke groet! 

 

Agenda 

 

20 november:  Studiedag: alle leerlingen vrij. 

25 november   Sinterklaasfeest SBO, groep A,B,C en SO 

04 december:  Sinterklaasfeest VSO 

    

Mededelingen 

 

Personeel 

We willen u graag op de hoogte brengen van het mooie nieuws dat  

juf Deborah en haar man een zoontje, genaamd Rafael, hebben  

gekregen. Het gaat goed met moeder en kind, trotse vader en grote broer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolgids 

De schoolgids voor dit schooljaar is op onze website geplaatst  

en kunt u daar terug vinden om te lezen. 



 

Schoolzwemmen  

10 en 17 november is er geen schoolzwemmen in verband met de verscherpte maatregelen. 

 

 

Schoolfruit. 

Van 9 november t/m 16 april krijgen de leerlingen 3 porties groente en fruit per leerling per week. De school doet mee 

aan Eu-Schoolfruit.   

 

 

 

 

 

Oudercommissie 

Er zijn al veel ouderbijdragen ontvangen, waarvoor hartelijk dank! 

Heeft u de ouderbijdrage nog niet overgemaakt, wilt u dit dan z.s.m. doen? De (vrijwillige) bijdrage bedraagt dit 

schooljaar € 22,00 per kind, voor een tweede kind op onze school € 17,00.  

Wij verzoeken u vriendelijk deze bijdrage vóór 15 november a.s. over te maken naar bankrekeningnummer  

NL32 RABO 0387 525 149 t.n.v. Stichting Vrienden van de Wingerd OC. 

 

Zending 

Iedere maandag mag uw kind zendingsgeld meenemen. Wij 

sponsoren met dit geld ons sponsorkindje via  

St. Compassion. Zijn naam is Henry en hij komt uit Uganda.  

Dit jaar is er een extra kerstgift overgemaakt naar  

St. Compassion.  Namens school is er een kerstkaart gestuurd 

naar Henry. De leerlingen van de Lariks hebben hierbij geholpen, 

top! 

 

Wilt u er aan denken om zendingsgeld mee te geven? U mag ook 

een gift overmaken op: 

NL62 RABO 0306 734 958 t.n.v. St. Vrienden van De Wingerd 

Bij voldoende saldo op deze bankrekening maken we dit 

schooljaar een gift over naar een ander goed doel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Over een gezond mediamenu gesproken 

Van 6 tot 13 november is de Week van de Mediawijsheid met als thema ‘media en 

gezondheid’. Een mooi moment om eens stil te staan bij gezond mediagebruik. Dat gezond 

mediagebruik belangrijk is weten we, maar hoe zorg je voor een goede balans? Waar leg je 

de grens, hoe kies je bewust en hoe voer je het gesprek met je kind over media? 

Tijdens een webinar op dinsdag 10 november neemt Denise Bontje je mee in de wereld van het kind 

en beantwoordt ze deze vragen én meer. Wil je weten wat er mogelijk is en waarom het zo belangrijk 

is? Kun je wel wat tips gebruiken voor een gezond mediamenu? Meld je dan zeker aan voor het 

webinar en sluit op 10 november aan. 

 

Als bonus kun je na het webinar bij de bibliotheek terecht voor een (online) mediaproeverij. Weet jij 

welke media je kunt inzetten om met kinderen te praten over mediagebruik? Neem een kijkje, ontvang 

de Media Doekaart van Mediasmarties en ga thuis aan de slag! 

Over Denise Bontje 

Denise Bontje (@dmaakthetbont), is gespecialiseerd op het gebied van taal en mediaopvoeding en 

beheerder van Mediasmarties, de online mediagids vol media voor kinderen van 0 – 12 jaar. 

Praktische informatie 

Doelgroep:    ouders met kinderen in de leeftijd van 6 - 12 jaar. 

Datum:         10 november 2020 

Tijdstip:        inloggen vanaf 20.00 uur. 

Start 20.15 uur en de afsluiting is rond 21.15/21.30 uur 

Stel tijdens de inloop vast je prangende vraag! 

 

Aanmelden: : http://bit.ly/WvdM-2020 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Inge Snijder • Mediacoach Bibliotheek Noordwest Veluwe 

Havendam 56 • 38 41 AA • Harderwijk 

Werkdagen: Maandag, dinsdag en woensdag 

T  085 273 35 75 • M 06 42 13 75 10 

E  inge.snijder@bibliotheeknwveluwe.nl 

W www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl 

 

  Denk aan het milieu voordat u dit e-mailbericht afdrukt 
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