Druivenpers 3 2019-2020
Agenda
2 oktober
2 oktober
4 oktober
11 oktober
21 t/m 25 oktober

Thema-avond Media & Opvoeden en ALV Oudervereniging
Start Kinderboekenweek
Unicefloop
Wingerdshow groep 3 en groep 8
Herfstvakantie

Thema-avond Media & Opvoeden
Op woensdag 2 oktober is op onze school een thema-avond over Media & Opvoeden (u
heeft hierover een mail gehad). U kunt nog steeds aanmelden, mail naar
ovwingerd@gmail.com of naar directie.wingerd@catent.nl.
Dringend verzoek van een buurtbewoner
Wilt u uw fiets niet op het fietspad parkeren?! Daardoor ontstaan gevaarlijke situaties.
Inzage in gegevens in Parnassys
Wij hebben dit jaar ingezet op een andere vorm van ouderbetrokkenheid. U heeft dat al
kunnen merken bij de startgesprekken, waarbij in alle groepen ouders met de leerling samen
met de leerkracht in gesprek gaan. De informatiemarkt was dit jaar in groep 1 t/m 8. Het was
gezellig druk en kinderen konden uitgebreid aan hun ouders vertellen en laten zien wat en
hoe ze op school leren.
Bij deze ouderbetrokkenheid hoort voor ons ook dat wij transparant zijn over het werk dat
uw kind maakt, of dat goed gaat, of er nog onderwerpen zijn waar uw kind moeite mee
heeft. Daarom zijn ook de resultaten van een toets, dictee, spreekbeurt of werkstuk die we
gedurende het jaar afnemen, voor u zichtbaar in ParnasSys. Elke ouder kan inloggen in
ParnasSys en ziet daardoor alleen de resultaten van het eigen kind/de eigen kinderen. Soms
roepen deze vragen op en is het goed om daarover met uw kind te praten. Komt u er samen
niet uit, dan kunt u daarna terecht bij de leerkracht voor eventuele uitleg.
Stagiaires
De Wingerd staat elk jaar open voor stagiaires voor de opleiding tot leerkracht en voor de
opleiding tot onderwijsassistent. Angela loopt stage in groep 6, Yoanique in groep 3, Frank in
groep 1-2A en Nienke is net gestart in groep 8, alle vier vanuit de Pabo. In groep 1-2B is
Romy te vinden, zij wordt onderwijsassistent.
Frank stelt zich graag aan u voor:
Mijn naam is Frank Eikelboom en ik zal tot aan halverwege januari bij juf Antoinette in groep
1-2A stage lopen. Ik zal er op de donderdag de hele dag zijn.
Dit jaar ben ik begonnen aan de Katholiek Pabo te Zwolle om leerkracht in het
basisonderwijs te worden, na een aantal jaar als zelfstandig ondernemer te hebben gewerkt,
waarbij ik veel onderweg was met bandjes om muziek te maken.
Nu heb ik besloten, mede doordat ik kinderen kreeg, een stabielere toekomst op te bouwen.
Doordat ik door mijn onderneming ook veel op scholen workshops verzorgde, werd mijn
enthousiasme verder aangewakkerd om het onderwijs in te gaan. Ik kijk er naar uit om veel
te leren. Tot in de schoolgangen!

GEZONDE SCHOOL
De Wingerd is officieel gezonde school. Wij hebben het vignet ‘Voeding’ behaald. Tijdens de
informatiemarkt heeft u dit wellicht opgemerkt. Ons voedingsbeleid kunt u terugvinden op
de website. Op de foldertafel in de hal (links naast het podium) vindt u ook een brochure
met gezonde traktaties.
We zijn dit jaar gelukkig ingeloot voor het project ‘Schoolfruit’ van de Europe Unie. Dat
betekent dat we in ieder geval van 12 november t/m 19 april elke week gratis kunnen
genieten van heerlijk fruit (en soms groente).
De school gaat met de leverancier in gesprek over een mogelijke verlenging van de periode
tot de zomervakantie (op kosten van de school). We houden u op de hoogte over de
uitkomst hiervan.
MR-vergadering
Op 17 september heeft de MR de eerste vergadering van het jaar gehouden.
Hierbij hebben we de strategische thema’s van het schoolplan 2020-2022 besproken, waar
de Wingerd zich de komende 3 jaar op gaat richten.
Ook is de begroting van 2020 toegelicht en verduidelijkt.
We hebben het Cultuurbeleidsplan doorgenomen en hier informatie over gekregen.
De startgesprekken die afgelopen weken in alle klassen zijn gehouden zijn geëvalueerd:
ouders en leerkrachten hebben positieve ervaringen en zien de meerwaarde van deze
gesprekken direct aan het begin van het schooljaar.
De huidige samenstelling en rolverdeling van de MR is besproken en vastgesteld. Pascal
Barneveld heeft de rol van voorzitter op zich genomen.

Vacature voor de MR
Door het vertrek van een ouder (wegens persoonlijke omstandigheden) is per direct een
vacature ontstaan in de MR van De Wingerd. De MR bestaat uit 6 personen (3 ouders en 3
personeelsleden). Wil je
§ meedenken of adviseren over beleid, begroting, passend onderwijs, schooltijden,
§ mee beslissen over schoolveiligheid, schoolgids/website,
§ heb je goede ideeën waar de Wingerd zijn voordeel mee kan doen
§ heb je zes avonden per jaar tijd voor een overleg
dan is de MR mogelijk iets voor jou.
Bij interesse of vragen kan je contact leggen met mr.wingerd@catent.nl . Uiteraard kan je
ook terecht bij de huidige MR-leden: Terry Bolink, Karin Derks, Marianne Corjanus
(personeelsgeleding), Annette Moossdorff of Pascal Barneveld (oudergeleding). De
aanmeldtermijn sluit 30 september. Bij meerdere aanmeldingen zullen er verkiezingen
worden gehouden.
Nieuw lid van de MR
Bij deze wil ik mezelf graag even voorstellen als nieuw lid
van de Medezeggenschapsraad. Mijn naam is Annette
Moossdorff- Manders en ik ben m.i.v. september
toegetreden tot de MR, als ouder- lid. Mijn man en ik
hebben zelf twee kinderen op De Wingerd: Thijs in groep 6
en Ruben in groep 2(a). Mijn eigen basisschooltijd heb ik met veel plezier- doorgebracht op de Wingerd, dus ik ken de school ook als leerling.

Op dit moment werk ik zelf al twintig jaren in het onderwijs, namelijk als docent
recht/studentbegeleider in het HBO op Hogeschool Windesheim in Zwolle. Ik heb daar bij
verschillende opleidingen, waaronder bedrijfskunde MER en HBO rechten en sinds vorig jaar
bij AD Officemanagement ook ervaring opgedaan met medezeggenschap. Nu mijn jongste
kind op de Wingerd zit, en de gelegenheid zich voordeed, leek het me een passend moment
om een en ander te laten samenkomen en ben ik MR- lid geworden. Op deze manier hoop
ik, samen met de andere MR-leden, een bijdrage te kunnen leveren aan een aantal thema`s
die binnen de Wingerd spelen en zo deze basisschool van onze kinderen een veilige, prettige
en inspirerende leeromgeving te laten zijn. Mocht(en) je/jullie input hebben voor of vragen
over de MR, stel ze gerust aan mij of een van de andere leden.
Thema Trefwoord vanaf 23 september is ‘plaatsmaken’
Bij ‘plaatsmaken’ is er een heleboel in het spel. ‘Plaatsmaken’ veronderstelt dat er iemand is
die een plaats of een plekje heeft en dat diegene ruimte vrij gaat maken voor iemand of iets
anders. Soms is het je eigen idee, soms word je overrompeld en dan móet je plaatsmaken.
‘Plaatsmaken’ wordt elke dag concreet, bv. in de klas, als er een nieuwe leerling komt en een
kind zijn vertrouwde plekje moet opgeven voor die ander. Of thuis aan tafel waar iedereen
veelal een vaste plaats heeft: wat te doen als er mensen mee komen eten? Maar denk ook
aan de vluchtelingen die Europa binnenkomen. Kunnen we plaats maken voor hen?
De plek die we innemen, in een klaslokaal of thuis aan tafel, betekent iets voor ons. En daar
word je je van bewust als er iets gaat schuiven. Dan ben je je veiligheid kwijt. Het is één van
de dingen waar kinderen al vroeg ervaringen mee opdoen.
In de lessen benoemen de kinderen welke plek voor hen een goede en fijne plek is en hoe
het voelt als je die plek kwijt raakt, om welke reden dan ook. En ook waarom het toch goed
is om plaats te maken, vooral als je bedenkt wat de ander nodig heeft.
Andere informatie
Sparen voor de schoolbibliotheek tijdens de Kinderboekweek
Bruna Zwolle Zuid heeft een leuke actie, die we graag onder uw aandacht brengen:
- ouders kopen in de periode van 2 t/m 13 oktober 2019 kinderboeken bij Bruna
Zwolle Zuid
- ouders leveren de kassabon in op onze school
- aan het einde van de actieperiode mag de school voor 20% van het totale bonbedrag
van de ingeleverde bonnen kinderboeken uitzoeken in de Bruna-winkel
Daar zijn de kinderen heel blij mee.
Naschoolse lessen van Mad Science
Een gekke professor van Mad Science geeft op 27 september een spectaculaire science show
op school!
Na deze leuke & leerzame show kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor
onze naschoolse wetenschap en techniek cursus.
Dit jaar gaan we aan de slag met Natuurlijke Natuurkunde! Tijdens de 6-weekse cursus staat
elke week een ander thema centraal, met lessen over licht en geluid, magnetisme,
scheikunde, en optische illusies.

Of Dat het neit
uit mkaat in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, als de eretse en de ltaatse ltteer
maae op de jiutse patals saatn.
Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website
nederland.madscience.org en klik op inschrijven.
Kosten: €69,50 per kind.

