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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief voor de komende twee weken. Goed weekend gewenst. 

 

Agenda 

 

MR vergadering 25 november 

 

Mededelingen 

 
Van de schoolleiding 

Zoals u waarschijnlijk ook al weet, beraadt de regering zich op mogelijke invoering van verscherpte 

coronamaatregelen. We wachten dat maar rustig af en als er maatregelen in school nodig zijn dan houden we u op de 

hoogte. 

Ondertussen zijn we nog steeds blij met uw oplettendheid en medewerking om de besmettingen op school zo veel 

mogelijk te voorkomen. 

 

Een fijn weekend gewenst! 

 

Oproep vanuit de MR 

De medezeggenschapsraad (MR) van De Wingerd is op zoek naar een ouder voor de Gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR) van EduCare. Een GMR-lid houdt zich, samen met andere ouders en collega’s van 

de diverse scholen binnen EduCare, bezig met beleid op Stichtingsnivea die ook van belang zijn voor onze eigen 

school. Onderwerpen die aan bod (zijn) gekomen, zijn bijvoorbeeld het functiehuis, scholingsbeleid, begroting, 

jaarplan, strategisch beleidsplan. Vindt u het leuk om op dit niveau mee te denken in een enthousiaste en betrokken 

groep, meldt u zich dan bij de MR-Wingerd. Dit kan via ons mailadres: mr@dewingerdnunspeet.nl 

Er zijn ongeveer 6 vergaderingen in het jaar, deze vinden ’s avonds plaats. De eerst komende vergadering, 23 

november, zal er een spel gespeeld worden waarin de rol van de GMR centraal staat. Deze avond vindt plaats onder 

leiding van een cursusleider van CNV onderwijs. 

De eerst volgende vergadering van de MR staat gepland op 25 november. Heeft u vragen of punten die op school 

niveau spelen, dan mag u ons altijd mailen: mr@dewingerdnunspeet.nl  
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Kledingvoorschriften interne stage 

Vanuit de stagebedrijven komt het geluid naar ons toe dat leerlingen die werken in de keuken zich aan 

kledingvoorschriften moeten houden. We hebben als VSO-team besloten dat we ons deze voorschriften gaan eigen 

maken tijdens interne stage voor het onderdeel werken in de keuken. Dat betekent dat leerlingen en begeleiding lange 

mouwen, een lange broek of legging dragen met daar onder dichte schoenen. Lange haren worden door een 

elastiekje bij elkaar gehouden en we dragen een muts/haarnetje. Handschoenen worden ook gedragen. Juf Jannie 

gaat deze regels invoeren na de herfstvakantie.   

 

 

Online informatiebijeenkomst voor ouders van kinderen groep 7, 8 en voortgezet onderwijs 

Speciaal voor ouders met een kind in groep 7, 8 of op het Voortgezet Onderwijs organiseert Tactus Verslavingszorg in 

samenwerking met Helder Theater een online informatiebijeenkomst op woensdagavond 3 november van 19.30 tot 

21.00 uur.  

 

Centraal staat de invloed die je als ouder hebt op de vorming van je toekomstige puber. Acteurs spelen scenes 

afgewisseld met interessante theorie. Hoe zit het bijvoorbeeld met voorbeeldgedrag? Ouders krijgen uitleg en tips om 

met hun toekomstige puber om te gaan.  

Het programma duurt 90 minuten en kan vanuit huis gevolgd worden. De avond wordt online aangeboden. 

Aanmelden kan via www.tactus.nl/ziendrinkendoetdrinken 

 

De avond wordt georganiseerd in het kader van de landelijke Alcoholactieweek, een nieuwe landelijke campagneweek 

‘Zien drinken, doet drinken’ die gaat over voorbeeldgedrag van ouders. De focus ligt daarom op alcohol. 

 

Met Vriendelijke groeten, 

 

Arjan van Roon (dinsdag t/m vrijdag) 

Tactus Preventiewerker Nunspeet, Elburg, Oldebroek 

 

 

Aangepaste dienst: 

De volgende aangepaste kerkdienst is op 12 december 2021 en wordt georganiseerd oor de C.G.K. Ichthus en wordt 

geleid door Ds. Schenau. 

 

 

PC club op vrijdagmiddag 

Elke vrijdag middag van 14.00 -15.30 uur is er bij Welzijn Ermelo de PC club voor mensen met een beperking. Je kunt 

er onder begeleiding van alles doen op de computer. Samen computeren, spelletjes doen en internetten. 

Er zijn nog enkele plekken vrij en als je wilt komen, kun je je aanmelden bij wafa.fare@welzijnermelo.nl of via 0341-

560268. Kosten 10 euro hele seizoen van november/april. 

Startdatum vrijdag 05 november 2021 

Afsluitdatum vrijdag 29 april 2022 
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