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Agenda
Vanaf 2 september
4 september
9 en 10 september
19 september

periode met startgesprekken voor ouders en leerlingen
studiedag, alle leerlingen zijn vrij
schoolfotograaf
Informatiemarkt

Startgesprekken en Informatiemarkt
Via Parro kunt u vanaf 2 september (elke leerkracht heeft verschillende momenten gepland)
een afspraak maken voor een startgesprek voor uw kind en uzelf met de leerkracht.
Het startgesprek is een kennismaking voor leerling, ouders en leerkracht. Het kind vertelt
samen met de leerkracht wat het gaat leren in dit schooljaar en leerling en ouders vertellen
samen wat het kind nodig heeft. Ouders en leerkracht maken afspraken over
vervolggesprekken: wanneer, doel en frequentie.
Op donderdag 19 september is er van 16.30-18.00 uur in groep 1 t/m 8 Informatiemarkt. De
leerlingen in elke groep geven informatie aan hun ouders over wat ze dit jaar gaan leren,
met welke materialen en op welke manieren. Dit gaat over alle vakken, de Kanjertraining, de
gymles, de inzet van ICT, etc. De leerkracht geeft daarnaast ouders informatie op papier mee
om thuis na te lezen (kort en bondig).
Schoolkalender
Meerdere mensen hebben gevraagd naar de schoolkalender. Voor de zomervakantie
hebben de leerlingen samen met Saskia Pekelharing in workshops prachtige tekeningen,
schilderijen, kleiwerkjes, etc. gemaakt. Deze vormen de input van het ontwerp van de
kalender, met daarop weer alle activiteiten, vakanties, studiedagen, etc. De kalender ligt op
dit moment bij de drukker. Zodra deze klaar is, delen we hem op school uit (elk gezin
ontvangt een kalender).
In de tussentijd kunt u de kalender op de schoolwebsite raadplegen.
Helpen met luizen pluizen?
Na iedere schoolvakantie willen we de leerlingen in alle groepen controleren op hoofdluis.
Dit gebeurt op woensdagochtend door een enthousiast groepje ouders. Gisterochtend zijn
we gestart.
Wanneer er hoofdluis geconstateerd wordt, lichten we de ouders in. Daardoor wordt een
kind snel behandeld en houden we hoofdluis op onze school onder controle.
Op dit moment hebben we te weinig ouders voor alle groepen. We zijn daarom op zoek naar
ouders die hierbij willen helpen. Heeft u 5 keer per jaar een uurtje tijd om hierbij te helpen,
dan kunt u zich opgeven bij Hélène.
Wijziging bijdrage schoolreis
De afgelopen jaren is de bijdrage voor het schoolreisje niet verhoogd. Het afgelopen jaar
bleek het bedrag niet dekkend te zijn voor de kosten van het schoolreisje. Dat is logisch,
want de prijzen van allerlei zaken zijn in de afgelopen jaren wel gestegen en ook de BTW is
verhoogd. Daarom is besloten de bijdrage voor het schoolreisje voor dit schooljaar te
wijzigen naar €25,- per kind.

We zijn ons ervan bewust dat dit bedrag voor sommige ouders (te) hoog is. Via Stichting
Meedoen kunnen ouders ondersteuning aanvragen voor de kosten van het schoolreisje.
Voor meer informatie over Stichting Meedoen: www.meedoenzwolle.nl.
Gebruik Parro en mail
Vorig schooljaar zijn we gestart met het gebruiken van Parro voor foto’s/filmpjes van
activiteiten en dingen die op school gebeuren. Daarnaast zijn we Parro gaan gebruiken om
oudergesprekken te plannen. Dat blijven we ook dit school jaar doen.
Daarnaast gaan we Parro ook inzetten voor korte berichten en mededelingen. We hebben
gemerkt dat dat heel handig is en ouders snel bereikt.
Voor langere berichten, een brief aan ouders of een mededeling die veel uitleg vraagt,
blijven we u mailen. We zijn ons ervan bewust dat de grens tussen een kort of langer bericht
vaag is. Daarom zullen we op Parro een melding plaatsen dat we u een mail hebben
gestuurd (dan komt het bericht altijd over).
Overige informatie
Typecursus
Bij voldoende interesse start Klaasje Schepers op donderdag 5 september met een
typecursus op de Marshof. De lessen worden gegeven van 15.30 u tot 16.15 uur. Aan deze
cursus doen elk jaar veel leerlingen van de Wingerd mee.
De cursus bestaat uit 12 wekelijkse lessen van ongeveer 45 minuten.
Daarnaast moeten de kinderen thuis nog 15 minuten per dag oefenen.
In de 13e les doen de kinderen examen. Tussen 2 lessen in, krijgt u altijd een feedback op
het oefenen via de mail, zodat u steeds op de hoogte blijft van de vorderingen.
De kosten bedragen €149,50.
Ouders hoeven in principe alleen de kinderen helpen herinneren aan het oefenen.
Voor meer informatie kunt u kijken op de volgende site: www.gigakids.nl .
Aanmelding is mogelijk via e-mail: gigakidszuid@gmail.com. U kunt ook bellen naar 0638590487. Graag naam en adres van het kind, in welke groep het zit, eventuele
bijzonderheden (denk aan dyslexie), mailadres van de ouders, en eventueel
telefoonnummer mailen.
Wilt u eerst eens kijken of typeles iets is voor uw kind, kom dan gerust met zoon of dochter
naar de eerste les. (Het is wel handig om even te laten weten, dat uw kind deel gaat nemen
aan deze les). Uw kind mag dan deze les meedoen (en u mag meekijken) en na afloop kunt u
beslissen of uw kind ermee doorgaat of niet.
Als u als volwassene denkt dat u ook wel een typecursus kunt gebruiken, aarzel dan niet en
neem contact op om de mogelijkheden te bekijken.
Zumbalessen
Op woensdagmiddag 16.00 - 17.00 uur is er Zumba-les voor kinderen tussen 4 en 11 jaar oud
in Gymzaal IJsselcentraleweg (naast basisschool Talentum) in Zwolle-Zuid. Het is
laagdrempelig en staat in het teken van bewegen op muziek en spelletjes op muziek. De
muziek zweept op, geeft de kinderen energie en ze gaan enthousiast bewegen, zonder dat
ze het gevoel hebben 'verplicht te sporten'. Door de verschillende dansstijlen is KidsZumba
heel afwisselend en leren de kinderen spelenderwijs dansen.

Je betaalt alleen als je komt, een 10-rittenkaart kost €45,-. De eerste (proef)les is gratis!
Meer info is te vinden op www.mirandazumba.nl en via een e-mail
aan mirandakidszumba@gmail.com.
Pak je podium bij Jeugdtheaterschool Zwolle
Dit seizoen start de theater-jaarcursus voor 8 t/m 12 jaar en 12 t/m 17 jaar. Een jaar lang
theaterlessen en toewerken naar een mooie eindvoorstelling.
De opleidingsklassen zijn voor 9 t/m 13 jaar en 14 t/m 21 jaar: acteerlessen voor kinderen en
jongeren die de podiumkunst bovengemiddeld interessant vinden.
Nieuw dit jaar is theaterwerkplaats Zukunft waar jonge theatermakers van 14 t/m 21 jaar
zelf kunnen maken én spelen.
Er wordt les gegeven en gerepeteerd in Zwolle-Zuid.
In de week van 16 t/m 19 september zijn er kennismakingslessen voor onze
theatercursussen. Op zaterdag 21 september zijn de audities voor de opleidingsklassen en
de toelating voor theaterwerkplaats Zukunft in het Papenstraattheater.
Informatie over locaties, tijden, kosten en opgeven gaat via de website:
www.jeugdtheaterschoolzwolle.nl.

