
Druivenpers 8 2019-2020 
 
Agenda 
19 december  kinderen om 12 uur vrij in verband met kerstviering ‘s avonds 
20 december opruimen, start 8.30 uur 
23 december t/m 3 januari kerstvakantie 
6  januari koffie-ochtend voor alle ouders (8.30 uur)  
 
Schoolfruit 
Na een enthousiaste start zijn er de afgelopen weken steeds minder ouders die helpen bij 
het fruit verdelen en snijden. Dat betekent dat er vaak 2 dezelfde moeders druk mee zijn. 
Daarom: extra hulp is zeer gewenst!! Bijvoorbeeld morgen bij het ananas snijden. 
Volgende week krijgen de leerlingen mandarijn, peer en watermeloen. Dat wordt weer 
smullen! 
 
Voorstellen stagiaires 
Mijn naam is Nienke Pennekamp, ik ben 19 jaar en tweedejaars student aan de Katholieke 
Pabo Zwolle. Dit jaar loop ik heel leuk mijn stage op De Wingerd.  
Mijn eerste half jaar in groep 4 bij juf Terry zit er bijna op. Na de kerstvakantie zal ik het 
terrein van de kleuters gaan verkennen. Naast school dans ik, geef ik ook dansles en ook ben 
ik regelmatig in de Albert Heijn te vinden, waar ik werk. Dit jaar houd ik me op jullie school 
bezig met het geven van verschillende lessen en het bijwonen van verschillende leuke 
vieringen. Je zult me vooral op maandag kunnen vinden in de school. Zo, weten jullie ook 
wie ik ben. 
Hallo, ik ben Eduard 17 jaar oud, ik woon in Zwolle. Ik loop hier op school stage in groep 8. Ik 
doe de opleiding Onderwijsassistent op Landstede pedagogisch werk. Ik ben daar eerste jaar 
student. Voordat ik naar Landstede ben gegaan zat ik nog op het Thomas a Kempis college, 
daar deed ik vmbo-T (mavo). 
Ik ben Vera Kloosterman. Ik ben 16 jaar. Ik woon in Laag Zuthem, met mijn vader, moeder, 
broer en hond Jip. Ik doe de opleiding pedagogisch medewerker – onderwijsassistent- op het 
Landstede in Zwolle. Ik loop het komende jaar op de dinsdag en woensdag stage op De 
Wingerd in groep 6.  
 
Twee ‘Wingerdbaby’s 
Juf Marianne en juf Esther zijn al enige tijd met zwangerschapsverlof en inmiddels zijn er 
twee prachtige kindjes geboren: Jurre (van Marianne) en Lieze (van Esther). Met alle vier 
gaat het goed en daar zijn we heel blij mee. 
 
Kerst Muziekgala 
Groep 6, 7 en 8 zijn uitgenodigd om op woensdagmiddag 18 december a.s. het Kerst 
Muziekgala bij te wonen. Dit jaarlijks terugkerende muzikale evenement vindt dit jaar plaats 
in de IJsselhallen in Zwolle. Het programma zit vol met muziek voor en door kinderen, 
optredens van bekende artiesten en natuurlijk de Grootste Schoolband van Nederland. 
Koningin Máxima is eregast. 
Van het Kerst Muziekgala worden televisieopnames gemaakt. Deze worden op 22 december 
om 21.30 uur uitgezonden op NPO1. 
 



Kerstviering 19 december 
Op donderdag 19 december vieren we samen op school kerst. Vanaf kwart over 5 hebben 
alle kinderen in hun eigen klas een kerstbuffet (de leerlingen zijn om 12 uur vrij). Ze mogen 
dan feestelijk gekleed naar school komen. 
Van 17.00 tot 17.15 uur kunnen de kinderen of u als ouder de benodigdheden voor het 
kerstbuffet in het lokaal van uw kind brengen c.q. neerzetten. (De inschrijflijst voor dit buffet 
hangt bij elk lokaal.  
De kinderen nemen een eigen beker, bord en bestek mee voor het buffet (liefst in een tas 
en voorzien van hun naam). 
Vanaf 18.00 uur bent u als ouder van harte welkom om een kerstborrel te drinken en een 
klein hapje te nuttigen bij onze sfeervolle tent. Deze staat aan de voorkant van de school. 
Ook wordt er een kleine kerstmarkt gehouden vanaf 18.00 uur. U kunt als ouder 
kerstknutsels kopen die door de kinderen zelf zijn gemaakt. De opbrengst gaat naar 
“Cordaid, meisjes weer naar school”. Miljoenen meisjes in de allerarmste landen ter wereld 
gaan niet naar school, omdat ze moeten helpen in het huishouden of op het land. Hoe meer 
meisjes er echter naar school kunnen gaan, hoe beter hun toekomstperspectief zal zijn. 
Bovendien blijkt telkens weer dat scholing voor meisjes en vrouwen het beste werkt om 
armoede structureel terug te dringen. Cordaid zet zich hiervoor in. 
 
Opruimen vrijdagochtend 20 december 
Op vrijdagochtend 20 december van 8.30 tot ongeveer 10.00 uur worden alle kerstspullen 
op school weer opgeruimd. Er zijn nog ouders nodig om te helpen. 
Graag opgeven bij Karin Scholing (karinscholing@gmail.com). 
 
Verhoging bijdrage voorschoolse opvang (VSO)  
Met ingang van 1 januari 2020 wordt de prijs voor afname van VSO verhoogd naar €3,- per 
keer.  
 
Gift aan de Sinterklaasactie 
Vanuit de Sinterklaaswerkgroep van onze school zijn de overgebleven cadeautjes gedoneerd 
aan de sinterklaasactie hier in Zwolle.  
 
 

 
 



De Sinterklaasactie zamelt cadeaus in voor kinderen waarvan de ouders het niet breed 
hebben. Zo probeert men rond 5 december alle kinderen een leuke Sinterklaas te geven.  
 
 
Overige informatie 
 
Kerstbomenactie van de ROVA 
Kinderen kunnen ook dit jaar weerkerstbomen inleveren. Zij krijgen per ingeleverde boom 
€0,20 en een stempel op de stempelkaart. Een volle kaart (10 stempels) geeft recht op een 
keer gratis zwemmen in zwembad De Vrolijkheid. De kerstbomenactie vindt plaats op vrijdag 
3 januari en woensdag 8 januari van 13.00-16.00 uur. Inleverlocatie is de Stokmeesterslaan 
bij onze school. 
 
Medialab 
Iedere woensdagmiddag kun je tussen 14.00 – 16.30 uur spelen met robots in het 
Medialab van Stadkamer Centrum. Dit is voor kinderen van 6- ca.14 jaar. 
In het Medialab zijn diverse materialen voor verschillende leeftijden aanwezig waarmee je 
kunt programmeren, van eenvoudig tot wat ingewikkelder. Maak bijvoorbeeld je eigen 
filmpje met Stickbot Studio, bouw eenvoudige machines met LEGO, programmeer de Dash 
en Dot robots, de Blue-bot, de Ozobot en de Raspberry pi.  
Er is ook een VR-bril en Minecraft. 
Kies zelf wat je leuk vindt en ga ermee aan de slag. Er zijn filmpjes op internet beschikbaar 
die uitleggen hoe je het moet doen en er is begeleiding als je vragen hebt. Gewoon bezig 
gaan en ontdekken! Deelname gratis (open inloop) 

 


