
 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-04-2022, nr. 16 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief.  

Agenda 

Zie data in schema onderaan deze nieuwsbrief. 

Mededelingen 

 
Van de Schoolleiding 

 
 
Koningsspelen 
Op het moment dat ik dit schrijf zijn de koningsspelen op school in volle gang. Het is een gezellige drukte in de school 
en op het plein. Iedereen doet enthousiast mee aan het Spelcircuit buiten, er worden gezonde lekkere dingen gegeten 
samen met het mooie weer is het voor iedereen een leuke dag als inleiding op de komende vakantie. 
 
Studiedag 
In de vorige nieuwsbrief ben ik vergeten om u iets over onze studiedag van 28 maart jl. te melden.  Deze dag hebben 
we besteed aan het met elkaar delen van deskundigheid en informatie. Er waren die dag vier Workshops 
georganiseerd voorbereid door collega’s. Iris Blom heeft als orthopedagoog een workshop verzorgd over stoornissen 
in het Autistisch spectrum. De tweede workshop is voorbereid door leerkracht Laura ter Linde en orthopedagoog 
Deborah Sander. Zij hebben ons verteld over Sensorische informatieverwerking en dat ook aan den lijve laten 
ondervinden. Onze bestuurder Jan Lindemulder heeft ons meegenomen in Passend onderwijs, huisvesting van de 
school en andere zaken.  
Na een mooie lunch zijn we ’s middags met zijn allen in de gymzaal aan het werk gegaan met een workshop Paaskrans 
maken. Onze plaatselijke bloemenleverancier Fluitekruid heeft dit begeleid. Iedereen ging met een mooie Paaskrans 
naar huis. De laatste workshop was ook bedoeld om de Coronaperiode, waarin we met elkaar regelmatig flink onder 
spanning werkten, op een ontspannen manier af te sluiten. Het team heeft de dag als een fijne studiedag ervaren. 
 
Personeel 
Bij de collega’s hebben we nog steeds te maken met de gevolgen van Corona. Juf Aukje van der Werf werkte de 
afgelopen weken een in plaats van twee dagen en zal dat na de vakantie ook nog blijven doen. Juf Greta van der Beek 
knapt gelukkig steeds verder op en geeft inmiddels een hele dag les voor  de groep. De andere dag doet ze nog samen 
met meester Diederik Spronk. 
Na het afscheid van Juf Jolande van Olst in groep A/B is Meester Diederik gestart voor drie dagen in de week. De 
andere twee dagen blijven in de vertrouwde handen van Juf Alie Koopmans. 
In groep E gaat juf Karin Jacobs vanwege een andere baan vertrekken. Dat gebeurt in de tweede week na de vakantie. 
Voor het resterende deel van het schooljaar gaat meester Jobbe Beks haar opvolgen. De klas maakt van tevoren 
kennis met de nieuwe meester. 



Gisteren werd bekend dat juf Pieta de Redder van de Frambozen en de Bramen een nieuwe baan heeft gevonden. 
Daar wensen we haar daar alle goeds toe. Vanwege de korte termijn zijn we zo snel mogelijk op zoek gegaan naar een 
vervangende leerkracht. Zodra daar duidelijkheid over is volgt hierover bericht. 
 
 
Komende tijd 
We zijn al volop bezig om te kijken naar het komende schooljaar. Nieuwe aanmeldingen, de voorlopige indeling van 
de nieuwe groepen, jaarplanning, en allerlei andere zaken vragen aandacht. Het is elk jaar een drukke periode en dat 
zal dit jaar vast niet anders zijn. 
 
Vragen en opmerkingen 
Ik zet het vrijwel altijd onder brieven, maar nu ook nog maar eens in de nieuwsbrief: 
Als u vragen of iets anders wilt bespreken met de schoolleiding, blijf er niet mee rondlopen, maar neem contact op 
met school voor een telefonisch contact of een afspraak. Voor individuele zaken betreffende uw kind(eren) is het 
natuurlijk beter om eerst de leerkracht te benaderen. 
 
Namens de schoolleiding een fijne vakantie 
 
Reminder-Leerlingenvervoer 
Op de administratie komen de eerste vragen binnen van ouders, verzorgers, om gegevens aan te leveren voor de 
aanvraag leerlingen vervoer 2022-2023. Het kan zijn dat u van uw gemeente al een mail of brief hierover hebt 
ontvangen of binnenkort zult ontvangen. Voor deze aanvraag moet school ook enkele gegevens aanleveren. Het kan 
per gemeente verschillen welke gegevens er worden gevraagd. De administratie beantwoordt de meeste vragen met 
een door school opgestelde verklaring, ondertekend door de directeur. Heeft u een verklaring nodig van school? Dan 
kunt u ons mailen of we ontvangen van u een papieren aanvraag. Iedere woensdag gaan we deze aanvragen 
behandelen en ontvangt u van ons de gevraagde verklaring retour. 
 

Schoolfruit 
We hebben 20 weken genoten van het  EU-Schoolfruit- en groenteprogramma.  Op basis van loting hopen we volgend 
schooljaar  opnieuw aan het programma mee te doen. 
 

GMR 
Dhr. Dirk Knol, vader van leerling David uit de Rozengroep De Wingerd, gaat per heden toetreden tot de GMR van 
onze scholen. We danken Dirk voor zijn deelname bij de GMR en wensen hem veel succes! 
 

Nieuwe skelters 

Er zijn vanuit de financiën van 

St. Vrienden van De Wingerd 

twee nieuwe skelters 

aangeschaft voor school. 

Er stond al geruime tijd een 

bedrag vrij wat ooit door 

sponsorgelden bij elkaar is 

verzameld en hiermee een 

mooie bestemming heeft 

gekregen! De leerlingen zijn er 

blij mee!  

 

 

 

  



Compassion / Zendingsgeld 

Een enkele leerling neemt op maandagmorgen nog zendingsgeld mee naar school, super!  

Maar veel cash zendingsgeld ontvangen we niet meer. In ieder geval niet genoeg om Henry uit Uganda te kunnen 

blijven sponsoren via Compassion. Nu is het begrip ‘zendingsgeld meenemen’ wel wat achterhaald.    

Daarom kunt er ook voor kiezen om zendingsgeld over te maken op:  

NL62 RABO 0306 734 958 t.n.v. St. Vrienden van De Wingerd o.v.v. gift sponsorkindje. 

Van harte aanbevolen! 

 

Wingerdkoor 

Zondag 24 april gaat het Wingerdkoor optreden in de Oosterkerk in Elburg. Aanvang dienst: 14.30 uur. 

 

Aangepaste kerkdienst: 

Zondag 1 mei  is er een aangepaste kerkdienst in de Christelijke Gereformeerde  Oenenburgkerk aan de Vlierweg in 

Nunspeet 

Aanvang: 14.30 uur 

Thema zal zijn Jezus en Thomas! 

Ds. P.D.J. Buijs hoopt de dienst te leiden. 

 

Open dag Tuingroep de Stek 

Zie gegevens in de bijlage  

 

G- Sportmix kamp en of G- Voetbalkamp 

Zie bijlagen 

 

 

Data periode van meivakantie tot aan de Pinkstervakantie 

 

22 april 

 

Nieuwsbrief 16 

Koningsspelen 

25 april t/m 6 mei Meivakantie 

10 mei Luizencontrole 

20 mei Nieuwsbrief  17  

26 en 27 mei Hemelvaartsdagen 

3 juni Nieuwsbrief 18 

5 - 6 juni Pinkstervakantie 

 

 

 

 


