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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u weer de nieuwsbrief voor de komende veertien dagen.  

Een hartelijke groet van het team van De Wingerd. 

 

Agenda 

 

- 15 tot 18 februari: online oudercontacten voor de tussenevaluatie. 

- 22-26 februari: voorjaarsvakantie. 

    

Mededelingen 

 

Geachte ouders, 

 

Gisteren is de school weer voor een groot gedeelte open gegaan. Wat fijn om de meeste leerlingen weer op school te 

zien. Fijn dat ze in hun klas kunnen zijn en hun schoolmaatjes kunnen ontmoeten. 

 

Een bedankje is ook op zijn plaats. Een bedankje aan u als ouders, die al die tijd het onderwijs op afstand hebt 

ondersteund met raad en daad aan uw kind (eren) thuis.  Niet gemakkelijk en we zijn ook wel  trots dat u en de 

leerlingen zo hard gewerkt hebben. Het zal vast de ene keer beter zijn gegaan dan de andere, dat is heel logisch. 

Weet dat we nu op school weer met de kinderen aan de slag gaan, bekijken waar extra hulp nodig is. Natuurlijk gaan 

we niet alles ineens inhalen, maar dat gaat geleidelijk en op wat de kinderen aankunnen. Stap voor stap. 

 

Er gelden ook extra maatregelen, we hebben ze niet zelf verzonnen , maar geven wel zo goed mogelijk 

uitvoering  eraan. Alles om besmettingen te voorkomen.  

Het beleid  t.a.v. kinderen die verkouden zijn is gewijzigd. Lees het snottebellenbericht van vorige week in Parro er 

nog eens op na. Kinderen moeten echt thuis blijven bij de beschreven klachten. Als kinderen op school ziek worden, 

dan zullen we u bellen om uw kind op te komen halen. 

 

Zieke leerkrachten als gevolg van Corona hebben we gelukkig nog bijna niet. Er is een risico dat we een klas naar 

huis moeten laten gaan als er ziekte is van een leerkracht. Het kan ook zijn dat een klas in quarantaine moet. Hierin 

volgen we de richtlijnen van de GGD en uiteraard wordt u hierover geïnformeerd. Opvang  en maatwerk zijn in dit 

soort situaties dan ook niet mogelijk. 



We willen u met klem vragen om hiermee rekening te houden. Een maatregel moet mogelijk in de avond of ochtend 

plotseling genomen worden. 

 

We realiseren ons dat het soms behoorlijk ingewikkeld voor u kan zijn, maar we voeren maatregelen uit die vanuit de 

regering en ministerie van onderwijs komen.  En laten we vooral hopen dat het nemen van dit soort besluiten niet 

nodig zal zijn. 

 

We doen er alles aan om het voor iedereen zo gezond mogelijk te houden.  

 

Als er nadere berichtgeving komt laten we dat weer zo spoedig mogelijk weten. 

 

Blijf gezond. 

 

Met vriendelijke groet namens het hele team. 

 

Ad van Dijk directeur a.i. 
 

Afscheid leerlingen 

De komende tijd gaat er een heel aantal 18+-ers van school af. De eerste in deze serie is Eline uit de Kastanje. Na 

vele jaren op school goed haar best te hebben gedaan, met regelmatig een lolletje tussendoor , heeft ze gister een 

online afscheid met haar klas gehad en gaat ze aan het werk bij Brownies en Downies in Harderwijl. Eline, heel veel 

succes en plezier op je werkplek! 

 

Luizencontrole 

Zoals gebruikelijk staat er na een vakantie een luizencontrole in onze planning. 

Wilt u zelf thuis uw kind controleren op de aanwezigheid van luizen en/of neten? 

 

Schoolfruit 

Schoolfruit is ook weer opgestart. Vanaf  15 februari krijgen de kinderen 3 porties  

groente en fruit per leerling per week. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Onderwerp: Online zwemlesinstructies en activiteiten  
 
Geachte heer/mevrouw,  
  
Zoals u weet is zwembad De Brake al enige tijd gesloten en kunnen de zwemlessen vanuit school en de privé-
zwemlessen helaas geen doorgang vinden.  
  
Sinds korte tijd zijn onze zwemlesinstructeurs begonnen met het geven van digitale zwemlessen op 'het droge' 
gecombineerd met activiteiten en opdrachten op spelenderwijze. De bedoeling hiervan is om de zwemtechnieken te 
herhalen, dat deelnemende kinderen de zwemles juffen en meesters weer kunnen zien en kinderen in beweging 
brengen. 
  
De online zwemles vindt plaats op de maandag- en donderdagmiddag van 16.00 – 16.30 uur. Aanmelden gaat via het 
e-mailadres: sportinnunspeet@gmail.com.  
   
Met vriendelijke groet,  
  
Tuğba Aslan 
Marketing, Communicatie & Reserveringen 

sportinnunspeet@gmail.com

