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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de komende twee weken.

Agenda

2-5 april:

lang Paasweekend

6 april:

studiedag (alle leerlingen zijn vrij)

26 april-7 mei: meivakantie

Mededelingen

Geachte ouders,
Wat was het deze week fijn om te zien dat de meeste groepen weer bijna volledig aanwezig waren. In het VSO
hebben we nog een beperking in het aantal leerlingen, maar alle leerlingen komen een aantal keren per week naar
school. We houden ons aan de coronaregels en werken alleen in de eigen groep. Bij het hanteren van de regels
zien we dat de meeste kinderen ook goed opletten en ook het handen wassen etc. niet vergeten.
Ad van Dijk

Afscheid van leerlingen
Voor de voorjaarsvakantie hebben een drietal leerlingen van De Wingerd hun schooltijd afgesloten en zijn aan het
werk gegaan. Ezra en Romeo gaan aan de slag bij zorgboerderij De Paradijsvogel in Hulshorst en Wilbertina bij De
Postkamer/werkkamer in Nijkerk. We wensen ze veel succes op hun werplek.

ICT
Misschien heeft het gelezen/gehoord maar een paar dagen geleden was het volgende in het nieuws:
Ministers: Google software voor onderwijs te privacygevoelig. Producten die in het onderwijs worden gebruikt
zijn niet veilig genoeg. De privacyrisico’s zijn te groot, schrijven de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob in
een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om producten Google Workspace for Education(voorheen G Suite for
Education).
Gelukkig maken wij op school geen gebruik van deze producten.

_____________________________________________________________________________________________

Landelijke opschoondag! Helpen jullie mee de buurt weer schoon te maken?
De Landelijke Opschoondag ziet er dit jaar anders uit op 20 maart. In plaats van grote opschoonacties op en
rondom school, vragen we leerlingen en ouders - rekening houdend met corona - thuis een opschoon-ommetje
maken. Zo leren kinderen ook dit jaar op een positieve en actieve manier over zwerfafval – en hoe je dit
sámen voorkomt. Roep daarom leerlingen en hun ouders op om mee te doen met de Landelijke Opschoondag.
Heb je zelf na een drukke week ook zin om de benen even te strekken? Doe dan zelf ook mee.

Gratis opschoonpakket
Vergeet je actie niet aan te melden op de kaart van Supporter van Schoon. Dan zie je meteen wie in je buurt
meedoet. Ook ontvang je een kortingscode, waarmee je in de Supportershop een gratis opschoonpakket
bestelt. De kortingscode is alleen beschikbaar voor opschoonacties met maximaal 4 deelnemers. Tip:
informeer ouders over de Landelijke Opschoondag en het gratis opschoonpakket in de schoolnieuwsbrief of
stuur deze mail door!

Gebruik Litterati
Met de Litterati-app, kun je foto’s uploaden van welk type afval en welke merken je op verschillende plekken
vindt. Gebruik hierbij de uitdagingscode LOD2021. Zo maken we samen zichtbaar welk afval er op welke
plekken is te vinden en kunnen we het samen aanpakken. De app is hier beschikbaar

Deel #verliefdopjebuurt
Wie vindt het meest opvallende stuk zwerfafval? Vraag kinderen om een Instagram-collage te maken met hun
meest maffe vondsten. Laat ze Supporter van Schoon taggen in het resultaat en het daarna delen met
#verliefdopjebuurt. De meest originele collage wint een gouden grijper!

Coronamaatregelen
Door het coronavirus ziet de Landelijke Opschoondag er anders uit dan andere jaren. Het belangrijkste
advies: ga alleen, met het gezin óf met één iemand buiten het gezin op pad. Hou 1,5 meter afstand van
mensen buiten je eigen huishouden. En lees voor je begint de preventiemaatregelen goed door.

