
 

 

 

 

 

 

 

 

 

08-04-2022, nr. 15 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief.  

Agenda 

Zie data in schema onderaan deze nieuwsbrief. 

Mededelingen 

 
Van de schoolleiding 
Deze week is de opbrengst van de Amaryllis-bollenactie bekend geworden. Bij de Wingerd is het  € 1000,- geworden 
en bij de Arend € 900,- Een fantastische opbrengst. Via de beide vriendenstichtingen word besloten waar de 
opbrengst aan besteed gaat worden. Uiteraard  laten we u dat weten. 
 
We zijn ondertussen al volop begonnen met voorbereidingen  voor het komende schooljaar. Een van de acties is het 
plaatsen van  vacatures op de site van de school en van EduCare. Daarnaast hebben we ook een aantal 
oriëntatiedagen afgesproken met personeel dat belangstelling heeft voor onze school.  
 
Wat betreft corona hebben we nauwelijks nog zieken onder het personeel. We  blijven met elkaar wel heel alert en 
we testen bij de minste klachten met de zelftesten. De gevolgen na  een coronabesmetting vallen niet altijd mee en 
na herstel is er vaak een lange periode nodig voordat iemand de gevolgen helemaal kwijt is. 
 
 

Pasen 

Pasen  is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof 

de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt in de 

Evangeliën verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, 

als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en 

voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht.    

 

 
 

We wensen u alvast een Gezegende Pasen      
Het team van De Wingerd     
 



 

Nijntje Museum Blauwe Druiven 
Afgelopen vrijdag zijn we met de Blauwe Druiven naar Utrecht gegaan, naar het Nijntje Museum in het kader van het 
thema kunst en cultuur. 
Een spannende maar heel goede dag voor onze leerlingen. Remco was met de auto en Esmeralda en Geesje met de 
schoolbus, op de heenweg fruit eten onderweg. De bus konden we echter niet parkeren in een parkeergarage. Dus 
zoeken naar een plekje en betalen. De parkeer meter deed het niet en dus moesten de kinderen echt even wachten. 
Wat konden de kinderen goed wachten! Daarna een eind door Utrecht gelopen, met 2 rolstoelen en 2 kinderen die 
moesten meelopen. Eindelijk waren we er! Het was heel leuk. De kinderen konden kijken of Nijntje naar bed 
brengen. Ze konden luisteren, zichzelf wegen, ruiken, voelen en natuurlijk lezen. Teveel om op te noemen. Aan het 
eind mocht iedereen een schilderij maken. Toen weer terug naar de bus en de auto. Onderweg brood gegeten en 
gedronken. Op school alleen tijd om te danken. Gelukkig weer veilig terug. Het was een leuke dag!   
Team Blauwe Druiven 
 

 
Afscheid Paul Reurink: 
Paul Reurink heeft op maandag 4 april afscheid genomen van de Wingerd. Hij heeft bijna 12 jaar bij ons op school 
gezeten. Paul is begonnen in de Viooltjes en daarna is hij naar de Blauwe Druiven gegaan. Ook andere groepen in het 
SO heeft Paul doorlopen waarna hij begon in het VSO. Toen Paul 16 jaar werd is hij  stage gaan lopen  bij de Inclusief 
Groep. Hij had het hier goed naar de zin maar het was goed om ook nog ergens anders te gaan kijken. We zijn toen 
uitgekomen bij het Trefpunt in `t Harde. Daar heeft hij het prima naar de zin. Hij werkt prima en gaat leuk met de 
collega`s om. in de loop van de tijd is hij 4 dagen gaan stage lopen. Vanaf dinsdag 5 april 2022 is Paul voor 5 
werkdagen bij het Trefpunt werkzaam. 
Paul heeft maandag afscheid genomen van de groep. Dit was leuk. Om 16.00 uur heb ik met een medewerker van 
het Trefpunt afscheid genomen in de thuissituatie. Paul heeft een getuigschrift gekregen en een tienerbijbel van 
school. Daarna heb ik Paul het allerbeste toegewenst voor de toekomst.   
Meester Johan. 
 

 
Schoolfruit 
Week 16 ( 18 april t/m 22 april) ontvangen wij voor het laatst het schoolfruit.  We hebben 20 weken genoten van het  
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma.  

 

 

Flyer Informatiemarkt St. Twinkel 

Zie flyer in de bijlage. 

 

 

Oproep van Samenwerkingsverband Zeeluwe voor nieuwe leden OndersteuningsPlanRaad: 

Zie bijlage: Praat en denk mee over Passend Onderwijs in onze scholen! 

 
 
 
Info vanuit Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 
Confirmatietest bij GGD niet meer nodig na positieve zelftest 

Het dringende advies om na een positieve zelftest een testafspraak bij de GGD te plannen vervalt vanaf maandag 

11 april 2022. Een zelftest is vanaf dat moment voldoende. 

 

Zelftesten aanvragen 

Het advies aan onderwijspersoneel en leerlingen vanaf groep 6 om twee keer per week preventief een zelftest te 

doen is sinds 15 maart vervallen. Wel wordt nog steeds dringend aangeraden om bij klachten een zelftest te doen. 

Om die reden blijft het mogelijk om zelftesten bij ons aan te vragen. Uw personeel en leerlingen kunnen deze 

testen gebruiken bij klachten of bijvoorbeeld bij een corona-uitbraak op school.  

 

 



 

 

 

Data periode van voorjaarsvakantie 
tot meivakantie  

 

15 t/m 18 april  Vrij Goede Vrijdag 
en Tweede 
Paasdag  

22 april  Koningsspelen 
Nieuwsbrief 16  

25 april t/m 6 mei  Meivakantie  
09 mei  Luizencontrole  
 


