Druivenpers 2 2019-2020
Agenda
19 september
25 september
2 oktober
2 oktober
4 oktober

Informatiemarkt (16.30-18.00 uur)
Sponsorloop Kinderplatform
Start Kinderboekenweek
Thema-avond Media&Opvoeden en ALV Oudervereniging
Unicefloop

Thema-avond Media&Opvoeden
De laatste jaren is de smartphone een steeds grotere rol in ons leven gaan spelen. We zijn
voortdurend online en maken met veel plezier gebruik van WhatsApp, sociale media, games
en allerlei andere apps. Naast de leuke en nuttige kanten zijn er ook nadelen. Veel ouders
zien de gevolgen van mediagebruik bij hun kinderen, van slecht slapen,
concentratieproblemen tot moeilijk kunnen stoppen of last hebben van de druk van sociale
media. Maar wat kun je hier als ouder aan doen?
Weet jij precies wat jouw kind online uitspookt en welke apps populair zijn? Ben je op de
hoogte van de laatste inzichten omtrent schermgebruik en gezondheid? Hoe voed je je
kinderen eigenlijk op in een wereld vol media?
Leonie van media-iq neemt je mee in de wereld van de mediawijsheid en hoe je media een
plek geeft binnen de opvoeding. Een informatieve avond met volop ruimte voor vragen en
gesprek.
Voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging verzorgt media-iq
een themavond rondom mediawijsheid en de opvoeding op woensdagavond 2 oktober a.s..
Inloop vanaf 19.45 uur, starttijd 20.00 uur.
I.v.m. de organisatie van de avond vragen wij u zich vooraf aan te melden, door een mail te
sturen naar ovwingerd@gmail.com of naar directie.wingerd@catent.nl.
Toestemming gebruik foto’s/filmpjes
In verband met de privacywetgeving moeten we u elk schooljaar opnieuw toestemming
vragen voor het gebruik van beeldmateriaal. Vorig schooljaar gebruikten we hiervoor een
formulier. Dit jaar kan dat via de Parro-app. Dit gaat sneller, het is overzichtelijker en beter
voor het milieu.
U gaat, door rechts onderin de Parro-app op de bolletjes/schuifjes te drukken, naar het
menu. Dan gaat u naar privacy-voorkeuren en kunt u per kind uw voorkeuren aangeven.
Mocht u er niet uitkomen, dan mag u gerust even langskomen met uw telefoon bij een van
de leerkrachten.
Mocht u later in het jaar uw privacy-voorkeur wijzigen dan is het belangrijk om dit bij de
leerkracht te melden via de mail of mondeling, want wij krijgen daar geen melding van!
Het kan voorkomen dat ouders foto’s/filmpjes maken tijdens schoolactiviteiten. De school
heeft daar geen invloed op. Wij gaan ervan uit dat, indien u als ouder/verzorger tijdens een
schoolactiviteit foto’s e.d. maakt, u daar terughoudend en integer mee omgaat (zeker bij het
plaatsen op internet van beelden waarop andere kinderen staan dan uw eigen
zoon/dochter).
Naast het gebruik van beeldmateriaal biedt op onze school het ouderportal van Parnassys
inzage in de contactgegevens van de andere leerlingen van de groep van uw kind.

Dit is handig voor ouders, want zo kunnen ze overleggen met andere ouders, als de kinderen
(buiten schooltijd) willen afspreken. Wij vragen uw toestemming om de naam van uw kind,
diens adres en uw telefoonnummer te mogen delen met de andere (ouders van de)
klasgenootjes van uw kind. Als u hier bezwaar tegen heeft, wilt u dit dan aangeven bij de
leerkracht van uw kind of bij Hélène.
Nieuw thema Trefwoord: Beloven
Beloven is zeggen iets te zullen doen. Het roept verwachtingen op. En dus moet je ’t ook
waarmaken. Want hoe teleurgesteld kun je zijn, als niet gebeurt wat beloofd is. Een belofte
schept verplichtingen, het zegt veel over hoe wij elkaar als mens serieus willen nemen.
Er zit nog een belangrijk leerpunt in dit Trefwoordthema: het leven draagt prachtige beloften
in zich, maar niet alles zal uitkomen. Zo is het leven ook, en het is goed als kinderen ook
hiermee leren omgaan.
Hoe laat gaat de deur en het hek van open?
Kinderen komen ’s ochtends op school en kunnen om 8.20 uur naar binnen. Ze hangen hun
jas en tas aan de kaptstok en gaan dan naar hun eigen klas. Daar staat de leerkracht bij de
deur om elk kind te begroeten. De kinderen gaan de klas in en gaan even lezen tot half 9 de
lessen beginnen.
Tussen de middag zijn de kinderen van de overblijf buiten op het plein aan het spelen (alleen
bij slecht weer niet). Deze kinderen gaan met de overblijfouders om 13.05 uur naar binnen.
Kinderen die van huis komen, kunnen pas na 13.05 uur op het plein. Tot die tijd blijven zij
buiten het hek wachten. Dit den we in verband met het overzicht over en de veiligheid van
de kinderen die overblijven.
Lopend of met de fiets naar school
Wanneer uw kind dichtbij school woont, komt het in principe te voet naar school. Alleen
wanneer leerlingen verder dan 5-10 minuten lopen van school wonen, komen ze op de fiets
(in verband met de beperkte plek om fietsen te plaatsen op het plein).
De school is niet verantwoordelijk voor beschadiging of vernieling van fietsen, die op het
schoolplein gestald worden.
Op het schoolplein wordt niet gefietst; iedereen loopt met de fiets aan de hand over het
plein.
Vervangende leerkracht groep 3 en 4
Juf Marianne in groep 3 en juf Esther in groep 4 zijn in verwachting. En beiden zijn ook rond
dezelfde tijd uitgerekend. Dat betekent dat allebei de juffen na de herfstvakantie met
zwangerschapsverlof zijn.
Daarom zijn we op zoek gegaan naar een vervangende leerkracht voor beide groepen. En we
zijn blij om u te kunnen vertellen, dat we die ook gevonden hebben: Julia Los komt ons team
versterken. Zij werkt in groep 3 en groep 4 tijdens het zwangerschapsverlof.
Zij is in ieder geval tot begin maart op onze school (de exacte einddatum hangt af van de
bevallingsdata van de leerkrachten en of alles goed verloopt).
Inzet ICT
U heeft er vast al iets van gehoord van uw kind of van gezien op Parro: de kinderen in groep
4 t/m 8 werken voor rekenen met een eigen tablet (groep 4, 5 en 6) of chromebook (groep 7

en 8). Deze tablets en chromebooks werken met Snappet. Snappet is het grootste digitale
onderwijsplatform van Nederland (2800 basisscholen werken er mee). Het daagt elk kind uit
om zich optimaal te ontwikkelen; door het adaptieve lesmateriaal (materiaal dat zich
aanpast aan wat een kind kan en leert) kunnen leerlingen de kernvakken (rekenen, taal,
spelling) sneller en op een hoger niveau eigen maken. De leerlingen maken op de
tablet/chromebook vragen en opdrachten, die ze eerder uit een boek en in een schrift
maakten.
Voor de leerkrachten biedt Snappet een andere manier van lesgeven: ze kunnen digitaal
tijdens de les volgen hoe een kind werkt (snapt het de lesstof of verbetert het veel opgaven)
en daardoor sneller extra uitleg geven. De sommen en opdrachten worden direct
nagekeken.
Tijdens de Informatiemarkt zullen de leerlingen u graag demonstreren hoe ze ermee
werken.
Sponsorloop en Unicefloop
Voor de zomervakantie is de sponsorloop voor de Tobias Sybesma Foundation
aangekondigd. Deze vindt plaats op 25 september en wordt georganiseerd vanuit het
Kinderplatform (e.tees@travers.nl voor meer informatie).
De school doet jaarlijks mee aan de Unicefloop.
Deze wordt op vrijdag 4 oktober gehouden, van 16.00-16.25 uur in Park de Wezenlanden.
Dit jaar lopen de kinderen voor het project Gezonde Voeding, want wereldwijd is bijna de
helft van de kinderen jonger dan 5 jaar chronisch ondervoed.
Het parcours is 200 meter voor groep 3 t/m 5 en 300 meter voor groep 6 t/m 8.
Vanaf 15.30 uur kun je je melden bij de kraam met De Wingerd erop.
U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de Unicefloop door een mail te sturen naar de
leerkracht van uw kind(eren).
Eén week voor de Unicefloop worden de sponsorenveloppen, stempelkaarten en deurzegels
uitgedeeld. Een sponsor kan een vast bedrag of een bedrag per gelopen rondje toezeggen.
Het geld wordt na afloop van de Unicefloop opgehaald (dus niet van tevoren in de envelop
doen).
De ingevulde sponsorenvelop houdt de ouder/verzorger tijdens de loop bij zich. Na de loop
de stempelkaart in de sponsorenvelop doen en deze inleveren bij de kraam van de Wingerd.
In de week na de loop krijgt uw kind de sponsorenvelop op school terug, met daarop het
aantal gelopen rondjes, het bedrag per sponsor en het totaalbedrag. Uw kind heeft 2 weken
de tijd om het geld bij de sponsors op te halen. Uiterlijk 18 oktober (vrijdag voor de
herfstvakantie) moet het geld op school afgegeven zijn.
Overige informatie
Zaterdag 14 september Open Monumentendag
Open Monumentendag is één van de grootste culturele evenementen van Nederland en
vindt dit jaar voor de 33ste keer plaats. Het thema van 2019 is ‘Plekken van plezier: naar
welke monumentale plekken gingen en gaan mensen voor hun plezier?’
Of dat nu het theater, de dierentuin, het museum, een park, een sportclub of een café is, het
barst in ons land van de monumenten van ontspanning, vermaak en vrije tijd. Voor meer

informatie over Open Monumentendag in Zwolle kunt u kijken op
https://openmonumentendag.zwolle.nl.
Groot Zwols Kinderboekenfeest
De Kinderboekenweek wordt in Zwolle feestelijk afgesloten met het Groot Zwols
Kinderboekenfeest! Op zondag 13 oktober staat Schouwburg Odeon in het teken van de
Kinderboekenweek, met onder andere muziek, theater, workshops en een
kinderboekenruilbeurs. Kinderen van 4 tot 10 jaar zijn van harte welkom. Het feest wordt
georganiseerd door diverse Zwolse culturele instellingen, waaronder Stadkamer.

