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Agenda 
6 november  stakingsdag in het onderwijs, school gesloten 
8 t/m 15 november Week van de Mediawijsheid 
12 november  ouderavond Media & opvoeden (bij voldoende aanmeldingen) 
 
Staking in het onderwijs 
Op 6 november wordt er opnieuw gestaakt in het onderwijs. In een tijd waarin het 
economisch goed gaat in Nederland, kan er geïnvesteerd worden in onderwijs. Goed 
onderwijs vindt iedereen belangrijk. Op dit moment is er al een tekort aan goede 
leerkrachten en is de werkdruk in het onderwijs nog steeds hoog. Door te staken geven we 
een duidelijk signaal aan de politiek dat er meer nodig is. Ook De Wingerd houdt op 6 
november haar deuren gesloten. 
 
Media en opvoeden 
Na de thema-avond over media en opvoeden op 2 oktober j.l. is er een poster in de gang 
opgehangen waarop ouders hun vragen over mediawijsheid, sociale media, en 
opvoedingsvragen hierover kunnen opschrijven. Er staan al een paar vragen op. Misschien 
heeft u er nog niet aan gedacht om uw vraag/aandachtspunt te noteren. Daarom deze 
reminder! 
Als school vinden we het belangrijk om aandacht te besteden aan mediawijsheid. We willen 
onze ouders daar graag in meenemen. Van 8 t/m 15 november is het de Week van de 
Mediawijsheid. In deze week staat er een 2e ouderavond over mediawijsheid en opvoeden 
gepland op 12 november a.s.. Wilt u aan Hélène doorgeven of u bij deze avond aanwezig 
bent, liefst voor 10 november? 
 
Nieuw thema Trefwoord: ‘geheimhouden’ 
Kinderen zijn dol op geheimen. Een geheime speelplek, een eigen codetaal, een slotje op het 
dagboek dat alleen open mag voor de hartsvriendin. Geheimen kunnen tussen kinderen  
een onderlinge band scheppen, waarin ze kunnen oefenen met vertrouwen krijgen en 
vertrouwen geven, maar kan vrienden ook diep verdelen door geheime bondjes en roddels. 
Kinderen kunnen ook worstelen met een geheim. We bespreken de rol van geheimen bij  
vriendschap en veiligheid, maar ook bij gevoelens van schaamte en angst. 
Tenslotte stellen we de vraag: Voor wie ben ik een geheim? Jezelf leren kennen gaat niet 
vanzelf. Je ouders, je beste vrienden kennen jou soms beter dan jezelf. Of toch niet? Soms 
kun je ook maar beter iets van jezelf geheimhouden.  
 
Schoolfruit helpen voorbereiden? 
Hieronder vindt u een mooie aankondiging voor het Schoolfruit. 
Net als voorgaande jaren zou het fijn zijn als er ouders zijn die woensdag-, donderdag- of 
vrijdagochtend willen helpen met fruit verdelen en snijden voor de kinderen. Als u niet elke 
week kunt helpen, is dat geen probleem. Ale extra handen zijn welkom. 
Wilt u aan Hélène doorgeven als u wilt helpen, dan weten we op hoeveel ouders we kunnen 
rekenen? 
  



 
 
 
  

Beste ouders, 
Van 11 november t/m 17 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente en  
fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde 
voeding.  
 
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet 
alleen gezond, maar ook leuk!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EU-Schoolfruit op De Wingerd 
De drie vaste groente- en fruitdagen op worden: 
woensdag, donderdag en vrijdag. 
 

 

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen 
ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via 
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .  
 
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen 
hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.  
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de 
Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het 
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt 
ondersteund door het Voedingscentrum. 

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders géén kosten 
verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.   

Op naar een lekker en gezond schooljaar! 

 
 



Overige informatie 
 
KIES 
KIES is een preventief spel- en praatprogramma voor kinderen die een echtscheiding van 
hun ouders hebben meegemaakt of gaan mee maken. 
Wanneer u bent gescheiden of de scheiding is in gang gezet, is het mogelijk uw kind mee te 
laten doen aan KIES. 
KIES biedt uw kind een unieke kans om op school, samen met andere kinderen te 
onderzoeken hoe het is om gescheiden ouders te hebben. Een plek waar je als kind even 
geen rekening hoeft te houden met je ouders. Bij KIES gaat het om het kind.  
Kinderen kiezen niet voor een scheiding van hun ouders, het overkomt ze. Kinderen hebben 
het nodig hun weg te vinden in de veranderingen die de scheiding met zich meebrengt.  
Dat is niet altijd even gemakkelijk. Vaak voelen kinderen onzekerheden zoals: 
Moet ik verhuizen? Krijg ik nieuwe vrienden in de nieuwe buurt ? Wat moet ik doen als papa 
en mama steeds ruzie maken? Wanneer zie ik papa of mama weer? Moet de hond ook weg? 
Ik moet zo wennen aan de nieuwe partner van…. Ik kan maar niet wennen aan het wisselen. 
KIES helpt kinderen de scheiding beter te leren begrijpen, een plek te geven en een manier 
te vinden om hier mee om te gaan. Uit onderzoek is gebleken dat KIES kan helpen bij het 
verwerken van de scheiding en dat het contact met de ouders hierover verbetert.  
 
Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten van een uur voor de kinderen, voorafgaand met 
een informatiebijeenkomst en afsluitend met een evaluatiebijeenkomst voor de ouders. 
Bij de spel- en praatgroep KIES krijgen kinderen, onder begeleiding van twee KIES-coaches, 
de gelegenheid hun ervaringen, onzekerheden en gevoelens te delen in een 
lotgenotengroep. Bij Kies wordt gewerkt met gesprek, spel en creatieve werkvormen. 
De bijeenkomsten zijn onder schooltijd op school. 
Is uw belangstelling gewekt dan kunt u voor meer informatie en/of aanmelding terecht bij 
Marianne Corjanus, de Intern Begeleider van De Wingerd (tel. 038-4651577 of 
ib.wingerd@catent.nl).  
Ook is het mogelijk om contact op te nemen met een van ons. Wanneer wij iets voor u en 
uw kind kunnen betekenen horen we dat graag. 
Met vriendelijke groeten, 
Joke Wassenaar   Beeldend Therapeut en KIES-coach   
Cathy Terlouw   Tekentherapeut en KIES-coach   
Hanneke van Rossum  Schoolmaatschappelijk Werker en KIES-coach 
Karina van de Starre   Schoolmaatschappelijk Werker en KIES-coach 
 
Sint Maarten activiteiten Winkelcentrum Zwolle Zuid 
Op zaterdag 9 november en maandag 11 november vinden er in het kader van Sint Maarten 
leuke activiteiten voor kinderen plaats in Winkelcentrum Zwolle Zuid. 
Maandag a.s zal onze hostess lampion-knutselvellen langsbrengen bij de scholen in Zwolle 
Zuid voor de groepen 1-2 en 3.  
Kinderen kunnen dan eventueel in de klas of buiten schooltijd de lampion knutselen of op 
zaterdag 9 november onder begeleiding in het Winkelcentrum. 
Met vriendelijke groet, 
Namens de ondernemersvereniging van Winkelcentrum Zwolle Zuid 
 


