
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 juli 2021, nr. 20 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.  

 

Agenda 

 

Zomervakantie van maandag 19 juli tot en met vrijdag 27 augustus.  

 

We wensen u allemaal een heel fijne zomer en zien u  

en de kinderen in goede gezondheid graag weer terug na de vakantie! 

 

Mededelingen 

 
Van de schoolleiding 

Het schooljaar zit erop. Het was een jaar met hindernissen, zowel voor school als voor u. 
Aan het begin van de vakantie geen lange nabeschouwingen, maar een welgemeende wens dat u als ouders kunt 
genieten van de vakantieperiode, samen met uw kind (eren) 
Met alle kinderen hebben we het schooljaar goed kunnen afsluiten iedere klas op eigen wijze. Speciaal groep B had 
wel een heel bijzonder eind van het schooljaar omdat ze allemaal in quarantaine moesten in de laatste week. We zijn 
voor de afsluiting bij de kinderen thuis langs gereden om ze met een klein presentje toch een goede vakantie te 
wensen. 
Alle kinderen weten welke juf of meester ze krijgen en in welk lokaal ze na de vakantie weer gaan starten. 
Geniet van de komende periode en we zien iedereen graag weer gezond terug op de eerste schooldag , maandag 30 
augustus. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
A van Dijk 
Directeur  
 

 



Ga met God 

 

 Ook dit achterliggende schooljaar is, vanwege de corona-crisis, heel anders verlopen dan vooraf gedacht. 

Terugkijkend op deze periode zijn we heel blij, dat het onderwijs (mede dankzij de inzet van u als ouders!) grotendeels 

door heeft kunnen gaan en dat we op dit moment weer stappen vooruit kunnen maken. Terugkijkend zijn we zeker 

ook dankbaar! Dankbaar dat onze God er wás, elke dag weer. Dat Hij ons (ouders, kinderen, leerkrachten) energie en 

creativiteit gaf om de ‘uitdagingen’ aan te gaan. En nu mogen we gaan genieten van een rustperiode. Wellicht gaat u 

op vakantie, wellicht ook niet. Hóe het ook zij: ‘Ga met God’, zoals in het  onderstaand lied: 

Ga met God en Hij zal met je zijn  

jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

De Gouden weken 

Een goede schooltijd begint met een leuke positieve sfeer in de klas en betrokken ouders. In de weken na de 

zomervakantie, geven wij daarom extra aandacht aan groepsvorming. Dit zijn de Gouden Weken. Een goed begin is   

het halve werk! De eerste weken van het schooljaar zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een 

goede groepsvorming. Als meteen een goede sfeer ontstaat, is dat prettig voor leerlingen, leerkrachten en ouders. 

Het is de basis voor een fijn schooljaar en een positieve groep. Wat gebeurt er tijdens deze weken? Bij de Gouden 

Weken ligt het accent op kennismaken en groepsvormende activiteiten. De groepen maken aan het eind van deze 

weken positieve groepsregels. Leerlingen doen dit samen met hun leerkracht. Deze regels zijn gedurende het 

schooljaar leidraad, zo gaan we met elkaar om.  

Tijdens de gouden weken worden er dagelijks activiteiten gedaan, met als doel elkaar beter te leren kennen, leren 

samenwerken, leren luisteren en jezelf presenteren. De leerkracht bespreekt de gedragsverwachtingen met de 

kinderen, hoe gaan we met elkaar om op onze school. Tijdens de gesprekjes met de kinderen en korte activiteiten 

komt de leerkracht veel te weten over de klas en de kinderen leren de nieuwe juf, meester  kennen. Positieve 

groepsregels en een goede sfeer op school, dat zijn concrete resultaten van de Gouden Weken. 

 

Afscheid leerlingen 

Dit schooljaar zijn er negen leerlingen die geen SO leerling meer zijn, maar vanaf nu zich VSO-leerling mogen 

noemen. Deze leerlingen gaan natuurlijk gewoon verder met oefenen waar ze gebleven waren. Daarnaast gaan ze 

steeds meer kennis maken met diverse praktijkvakken. 

Daarnaast hebben de afgelopen weken ook een drietal VSO leerlingen nu officieel afscheid genomen van De 

Wingerd: Isabella gaat werken bij Brownies en Downies in Harderwijk. Ezra en Romeo gaan werken bij de 

Paradijsvogel in Hulshorst. 

We wensen alle leerlingen heel veel succes op hun nieuwe plek! 

 

Lekker ijs! 

Gistermiddag kwam het autootje van het IJscafé uit Nunspeet en werden alle leerlingen en personeel getrakteerd op 

een heerlijk ijsje!. Dit ijsje werd aangeboden door de Oudercommissie.  

 

Lezen doe je de zomer door… 



Als er in de vakantie weinig of niet gelezen wordt, gaat het leesniveau van een kind heel erg snel achteruit. Dit is vaak 

lastig in te halen, zeker als een kind moeite heeft met lezen. Dus ga er ook in de zomer lekker op uit naar de 

bibliotheek (tot 18 jaar is gratis) of haal de digitale bieb in huis! Hoe..?  

 

Via de volgende link kom je op de site van de bibliotheek Noordwest Veluwe. Werkt de link niet, dan kan je de tekst 

ook kopiëren en plakken in adresbalk van internet. 

 

https://www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl/nieuws/gratis-genieten-van-luisterboeken-en-e-

books.html?utm_source=Verzendlijst%3A+Educatie+nieuwsbrief+BNWV&utm_medium=email&utm_campaign=Educa

tieve+nieuwsbrief+zomer+2021+398834 
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