
Druivenpers 9 2019-2020 
 
Agenda 
13 t/m 24 januari periode waarin veel toetsen worden afgenomen 
22 januari  start nationale Voorleesdagen 
 

We wensen iedereen een gelukkig en voorspoedig 2020 
 
Opbrengst kerstmarkt  
De kerstmarkt voor het goede doel van Cordaid ‘Meisjes weer naar school’ heeft in totaal 
€452,63 opgebracht. Dit prachtige bedrag is overgemaakt aan Cordaid.  
We zijn heel blij dat we elk jaar weer zo’n mooie kerstmarkt kunnen organiseren. Daarom 
willen we alle ouders bedanken, die ons geholpen hebben. 
 
Dank aan iedereen 
Via deze weg willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de hulp met kerst. 
Als oudercommissie kunnen wij niet zonder ouders, die ook hun steentje bijdragen om de 
diverse evenementen te laten slagen. Wij hebben soms de indruk dat er steeds minder 
ouders zich aanmelden, maar dat degene die zich aanmelden zich voor meer dan 100% 
inzetten. En dat is zeker ook bij de afgelopen kerstviering het geval geweest 😊. 
Op de versieravond kregen wij veel afmeldingen, maar door een extra bericht via Parro 
kwamen er spontaan een heleboel ouders helpen. En wat fijn dat er ook zoveel vaders 
waren!! De school zag er fantastisch uit. Wij hebben veel complimenten gekregen. 
Dit jaar konden we de kerstmarkt buiten organiseren. Het weer zat mee en het plein zag 
er heel sfeervol en gezellig uit! De kerstknutsels van de kinderen zagen er prachtig uit en 
er is goed gekocht door iedereen! De opbrengst gaat dit jaar naar het project van Cordaid 
‘Meisjes weer naar school’. 
Alle ouders bedankt voor het koken/bakken/maken/opwarmen van al die lekkere 
kersthapjes; de kinderen hebben daardoor heerlijk kunnen genieten tijdens het 
kerstdiner.  
Ook het opruimen van alle kerstspullen op vrijdag was goed geregeld met behulp van 
ouders. Wij kunnen terugkijken op weer een zeer geslaagd feest en wij hebben met name 
voor onze kinderen weer een mooie herinnering gemaakt aan hun basisschooltijd. 
Uiteraard staan wij open voor eventuele verbeteringen/opmerkingen van jullie kant. Deze 
kunt u mailen naar heidi_beens@hotmail.com. 
 
Geen deelname aan staking op 30 en 31 januari 
Door de vakbonden zijn er opnieuw stakingsacties aangekondigd in het onderwijs voor 30 
en 31 januari aanstaande. Het team van De Wingerd doet niet mee aan deze stakings, de 
school is gewoon geopend. 
 
Schoolfruit 
De kinderen krijgen volgende week sinaasappel, mango en appel vanuit het EU 
Schoolfruit. 
 
 
 



Oproep hulp bij creamiddagen 
Elk jaar organiseren we voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 groepsdoorbrekende 
workshops op 3 vrijdagmiddagen achter elkaar. We willen graag op 17, 24 en 31 januari 
een serie creamiddagen organiseren. 
Onze vraag is: welke creatieve, technische maar vooral ook enthousiaste vaders, 
moeders, opa's of oma's, willen ons bij deze crea-middagen komen helpen? 
Voorbeelden van workshops zijn: 

- Origami   - K’nexx/technisch lego 
- Figuurzagen   - Stof/vilt 
- Fotografie/film  - Koken 
- Strijkkralen   - Schilderen 
- Schaken   - Macramé  

U mag natuurlijk ook uw eigen ideeën/talenten inbrengen! 
De kinderen kunnen kiezen voor een workshop; er zitten maximaal 10 kinderen in een 
workshop.  
 
Leerlingenraad 
Vlak voor de kerstvakantie heeft de leerlingenraad met juf Hélène gesproken. Er lag een 
verlanglijstje op tafel van groep 6 voor allerlei toestellen en materialen voor het 
buitenspelen. Juf heeft uitgelegd dat we vorig jaar samen met de leerlingen en de 
leerlingenraad gekeken hebben naar het vernieuwen en vergroenen van het schoolplein 
en dat deze ideeën nu langzaam uitgevoerd worden. We bewaren de wensen van groep 6 
daarom tot deze plannen gerealiseerd zijn. 
Ook hebben we gepraat over het parkeren van de fietsen. De leerlingen vonden het heel 
vervelend dat kinderen hun fiets achter andere fietsen neerzetten. Zij gaan in hun groep 
vragen om de fietsen netjes neer te zetten, want er is plek genoeg. 
Ook hebben we gepraat over het gebruik van de Chromebooks: sommige kinderen gaan 
stiekem op you tube tijdens de uitleg of rekenen sommen uit met de rekenmachine. Juf 
Hélène gaat dit bespreken met de leerkrachten. 
Tot slot mochten de kinderen zeggen wat ze leuk vinden op De Wingerd. Deze uitspraken 
komen op de website. 
 
 
Overige informatie 
 
Uitnodiging Eerste Communie 2020 
Wanneer een kind geboren is tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2013 en/of in groep 4 (of 
hoger) van de basisschool zit, komt het in aanmerking voor de Eerste Communie. 
De parochie organiseert een informatieve ouderavond op 

WOENSDAG 29 JANUARI A.S. VAN 19.30 UUR – 21.00 UUR IN DE 
SINT JOZEFKERK, MINISTERLAAN 203 IN ZWOLLE 

Op deze avond komen vragen aan orde als 
 - Wat betekent de Eerste Communie? 
 - Hoe gaat dat tegenwoordig? 
 - Wilt u eerst meer weten? 
 - …………….. 



U bent bij deze van harte uitgenodigd! U kunt zich voor deze avond aanmelden via het 
parochiesecretariaat r.rook@parochie-thomasakempis.nl o.v.v. “aanmelding 
informatiebijeenkomst Eerste Communie” of telefonisch: 038-4609860 (op werkdagen 
tussen 8.30 en 12.30 uur). Bent u onverhoopt niet in de gelegenheid te komen, maar u 
wilt uw kind wel aanmelden en/of meer informatie, laat dit dan ook weten via hetzelfde 
mailadres. 
De viering van de Eerste Communie is gepland op zondag 7 juni a.s. om 11.00 uur in de  
Basiliek O.L. Vrouw Tenhemelopneming, Ossenmarkt, Zwolle. 
De voorbereidingsbijeenkomsten zijn steeds op woensdagavond van 18.15 – 19.30 uur, 
grotendeels in de St. Jozefkerk, en starten in februari. 
 
Namens het pastoraal team, Jeanne Gerretzen-Veldhuis, parochiemedewerkster 
en de werkgroep Eerste Communie, Janny van Vliet-Aarden 
 
Omdat de werkgroep op dit moment nog maar uit 1 persoon bestaat, moeten we een 
voorbehoud maken over de doorgang van voorbereidingen en viering. We zoeken namelijk 
DRINGEND AANVULLING VAN DE WERKGROEP. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt 
u zich wenden tot het parochiesecretariaat, waarna u wordt teruggebeld. 
 
Kinderplatform Zwolle Zuid haalt groot bedrag op voor de Tobias Sybesma Foundation!  
Op de eerste woensdag in februari j.l. kwam het kinderplatform, dat net geïnstalleerd 
was, bij elkaar. In deze eerste bijeenkomst moest er een plan gemaakt worden waar het 
platform zich mee bezig ging houden dit kalenderjaar.  
De keuze viel op het organiseren van een sponsorloop op 25 september 2019 voor een 
goed doel: de Tobias Sybesma Foundation, een stichting dat zich inzet voor de strijd 
tegen hersenstamkanker bij kinderen. In totaal hebben er zo’n 80 kinderen meegedaan 
aan de sponsorloop, die gehouden werd aan de Thorbeckelaan, bij SIO Zwolle.  
Alle kinderen en ouders die bij deze sponsorloop aanwezig waren, waren meer dan 
enthousiast. Kinderen renden soms het dubbele aantal rondjes, zelfs groep 3 en 4 hield 
het rennen/wandelen meer dan 45 minuten vol!  
Op 4 december heeft het Kinderplatform €4.063,68 euro over kunnen dragen aan de 
Tobias Sybesma Foundation. De kinderen van het platform zijn ontzettend trots op de 
inzet van iedereen die heeft meegeholpen en het grote bedrag dat ze daardoor aan de 
stichting hebben kunnen overdragen.  
 


