
Druivenpers 12 2019-2020 
 
Agenda 
2 maart start instroomgroep kleuters 
2 maart start Kunstweken: project waarin kunst centraal staat in alle groepen 
2 maart bezoek Rijksmuseum door groep 5 t/m 8 
6 maart Wingerdshow van groep 1-2A en groep 5 
10 maart audit 
11 maart  Open Huis voor nieuwe ouders (8.30-12.30 uur) 
13 maart 40-jarig jubileum van Antoinette en Terry 
 
Start instroomgroep 
Op maandag 2 maart starten we met onze instroomgroep voor nieuwe kleuters. Ook 
kleuters die vanaf 1 januari bij ons op school zitten, kunnen elke ochtend meedoen in 
deze instroomgroep. Tosca wordt hun juf. 
Hierdoor worden de bestaande kleutergroepen niet groter en starten onze jongste 
kleuters in een kleine, overzichtelijke groep. 
 
Oproep voor hulp bij herstel moestuintjes 
In de winterperiode is er tijdens het speelkwartier en tijdens de overblijf veel vertrapt in 
de moestuin. Daardoor zijn veel randen van de moestuinbakken kapot gegaan. We willen 
deze graag herstellen. We krijgen nieuwe, jonge wilgentakken, maar we hebben echter 
wat hulp nodig bij het goed vlechten van deze wilgentakken rond de moestuinbakken. 
Eén ouder heeft al aangeboden om te helpen. Welke andere ouders willen ons hierbij 
helpen? Het tijdstip kan in overleg bepaald worden (we kunnen starten na 7 maart). 
 
Schoolfruit 
De komende week krijgen de kinderen appel, ananas en wortel vanuit het EU-schoolfruit. 
 
Audit op 10 maart 
De Wingerd heeft op 10 maart a.s. een audit. Dat betekent dat een auditcomissie van 
Catent onze school bezoekt. Deze commissie gaat in de groepen om lessen te bekijken. 
De auditoren spreken met de leerkrachten, de intern begeleider, directeur, leerlingen en 
ouders. Daarnaast bestudeert de commissie allerlei documenten (beleid, Schoolplan, 
Jaarplan, etc.) en de resultaten van de school.  
Op basis van alle gesprekken en het onderzoek komt de auditcommissie tot 
aanbevelingen voor de school op welke punten er verbetering mogelijk is. 
Een audit biedt de school dus kansen voor verbetering, maar het is ook een spannende 
dag. 
 
Kanjertraining 
Alle leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers en geven in hun groep kanjerlessen. Op de 
studiedag afgelopen maandag heeft het gehele team bijscholing gehad vanuit de 
Kanjertraining, zodat we onze kennis en vaardigheden goed bijhouden. 
De Kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door 
verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze 



leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen 
en conflicten op een goede manier op te lossen. 
Zichtbaar in de groep hangen de vijf afspraken van de kanjertraining: 

• we vertrouwen elkaar; 
• we helpen elkaar; 
• we werken samen/niemand speelt de baas; 
• we hebben plezier/niemand lacht uit; 
• we doen mee/niemand blijft zielig. 

 
Trefwoord: nieuwe thema is ontbreken 
In dit thema onderzoeken de kinderen hoe het voelt om iets kwijt te raken. Een 
zoekgeraakt groen potlood kan juf of meester je opnieuw geven. Dat is anders als het 
gaat om er een dier of een mens.  
In de onderbouw ontdekken kinderen wat ’ontbreken’ betekent. Er mist iets op een 
plaatje of er ontbreekt iets in de muziekles. In de midden- en bovenbouw leren kinderen 
wat basisbehoeften zijn voor mensen. Zo is er de vraag of een warme trui een 
basisbehoefte is of niet. 
Ook staan de kinderen stil bij pesten of wat het betekent als er een klassenfoto wordt 
gemaakt en jij staat er niet op. Kinderen ontdekken hoe in het leven gemis en 
terugvinden iets ‘heel’ kan maken.  
 
 
Overige informatie 
 
Jeugdvakantieweek Zwolle 
In de meivakantie van 27 april t/m 1 mei 2020 organiseren Jeugdvakantieweek Zwolle 
wederom een jeugdvakantieweek voor kinderen in de leeftijd van 7 t/m 11 jaar. Het gaat 
om kinderen die eigenlijk nooit op vakantie gaan vanwege financiële en/of sociale 
redenen. De kinderen moeten in Zwolle wonen en nog niet eerder met ons mee geweest 
zijn. De vakantie is gratis voor deze kinderen. 
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen contact opnemen met Janet Zwiers via het 
mailadres jeugdvakantieweekzwolle@gmail.com of via 06-11285781. U kunt ook bellen 
met Yet Schellekens (06-46294209). 
 


