
Druivenpers 14 
 
Agenda 
Op dit moment is de agenda leeg. De school is in ieder geval gesloten t/m 6 april.  
Wat er daarna gebeurt, is op dit moment nog niet duidelijk. Minister Slob heeft aangegeven 
daarover nog geen duidelijkheid te kunnen geven.  
We volgen alle voorschriften van de rijksoverheid en het RIVM; zie voor meer informatie 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.  
Dat betekent dat ook allerlei activiteiten, zoals het schoolreisje en de avondvierdaagse niet zijn 
toegestaan en daarom niet kunnen doorgaan. Wellicht ten overvloede, maar voor sommige 
ouders was dit niet duidelijk. 
 
Thuisonderwijs 
We hebben de afgelopen weken ons best gedaan om het thuiswerken van de kinderen goed op 
gang te krijgen. Dat was voor iedereen wennen. De communicatie heeft tot nu toe veelal 
plaatsgevonden middels Parro, mail of telefoon. 
Voor alle duidelijkheid zetten we voor u hieronder een aantal praktische zaken op een rijtje (punt 
1 t/m 7). Het kan zijn dat de komende weken hierin wijzigingen worden aangebracht. We houden 
u hiervan uiteraard op de hoogte. 
 
1.Contact met leerlingen/ouders/verzorgers  
Groep 1 en 2 
Voor vragen kunt u mailen met leerkrachten. De kinderen en/of ouder(s)/verzorger(s) worden 1 
keer per week gebeld. Daarnaast is er contact via Parro. 
Groep 3 en 4  
Voor vragen kunt u mailen met de leerkrachten, juf Corine en juf Yoanique (groep 3), juf Esther en 
juf Terry (groep 4). De kinderen en/of ouder(s)/verzorger(s) worden 1 keer per week gebeld.  Ook 
is er contact via Parro. 
Groep 3 maakt ook gebruik van classroom en plaatst daar instructiefilmpjes in. 
Ook kunnen ouders gemaakt werk uploaden in de opdrachten bij groep 3 (niet verplicht). 
Groep 5   
Juf Wijnanda is deze week al begonnen. Zij heeft op dit moment nog geen Catent mailadres. U 
kunt mailen naar juf Brigit, zij stuurt uw mail door naar juf Wijnanda.  
Juf Wijnanda bekijkt of het mogelijk is Google classroom te gebruiken voor groep 5. Mocht dat 
niet lukken, dan gaat zij elke week telefonisch contact opnemen met de kinderen. We houden u 
hiervan op de hoogte. 
Ook is er contact via Parro. 
Groep 6 t/m 8:  
De leerkrachten nemen 1 keer per week contact op met de leerlingen via Google 
classroom/meets. Ook is er contact via Parro en per mail met de leerkrachten. 
Als er dingen veranderen m.b.t. Google classroom/meets, worden u en de kinderen tijdig op de 
hoogte gebracht.  
 
2.Weekplanning 
Op maandagochtend om 8:30 uur ligt voor groep 3 t/m 8 de nieuwe weekplanning klaar in de klas. 
Kinderen/ouders kunnen deze op maandag komen halen.  
Soms liggen daar andere materialen bij. Handig om een tas mee te nemen. 
 
3.Materialen 
De meeste kinderen hebben materialen van onze school mee naar huis gekregen.  Wilt u er samen 
zorg voor dragen dat de spullen netjes en heel blijven? 



Ook zijn er enkele leerlingen, die een Chromebook van school hebben geleend, omdat zij zelf niet 
over een device kunnen beschikken (noodzaak). We gaan ervoor zorgen dat nog enkele 
Chromebooks beschikbaar komen voor uitlenen aan leerlingen, voor wie dat noodzakelijk is. 
 
4.Thuiswerk en nakijken 

• Digitaal gemaakt thuiswerk kan op afstand door de leerkracht bekeken worden. 
• Bij het werk dat door kinderen van groep 3 en 4 thuis op papier wordt gemaakt, is het de 

bedoeling dat de ouder(s)/verzorger(s) van groep 3 en 4 zelf nakijken.  
• Het laten verbeteren/bespreken van de fouten is erg belangrijk. Mocht uw kind veel 

fouten maken en/of mocht u er zelf niet uit komen, mail dan gerust de leerkracht . 
• In de groepen 5 t/m 8 kunnen de kinderen vanaf volgende week zelf hun werk nakijken en 

verbeteren (we starten dus bij het nakijken met het werk van week 2). De leerkrachten 
houden u op de hoogte op welke manier zij dat gaan doen. Bij veel fouten en/of 
onduidelijkheden horen we dit uiteraard graag.  

• Kinderen die het basiswerk niet af hebben, worden tijdens het contactmoment met de 
leerkracht in de midden- en bovenbouw hier zelf op aangesproken. Mocht er veel niet in 
orde zijn, dan krijgt u als ouders ook een mailtje.  

• Natuurlijk hebben we er begrip voor als er omstandigheden zijn, waardoor het werken 
niet lukt. Meld dit bij de leerkracht(en) van uw kind(eren). 

 
5.Ziekmelden 
Mocht uw kind te ziek zijn om werk te maken, meld uw kind dan (aan het begin van de dag) ziek 
via de mail bij de leerkracht van uw kind. Graag ook weer beter melden via de mail bij de 
leerkracht. 
 
6.Opvang van kinderen: 
Graag minimaal 2 werkdagen van tevoren aangeven of u van de opvang op school gebruik wil 
maken. De leerkrachten werken anders namelijk thuis. 
Voor de opvang van kinderen op school heeft de overheid richtlijnen opgesteld. Deze kunt u 
vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-
per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen. 
Belangrijk in deze informatie:  

• Het gaat om noodopvang; 
• Voor ouders geldt dat ze eerst zelf moeten kijken naar andere mogelijkheden voor 

opvang; 
• Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen niet naar de opvang; 
• Als in een gezin één ouder een vitaal beroep uitoefent, is het de bedoeling dat ouders de 

kinderen zelf opvangen. Alleen als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de 
school en/of kinderopvang. 

 
7.Bereikbaarheid leerkrachten 
Conform de maatregelen van de overheid werkt ook het team van De Wingerd zoveel mogelijk 
thuis.  
U kunt de leerkrachten op hun normale werkdagen bereiken via Parro en ook per mail: 
Groep 1-2 A: l.satoor@catent.nl (ma, di), a.klunhaar@catent.nl (woe, do vrij) 
Groep 1-2 B en instroomgroep: k.derks@catent.nl (ma, di, do), t.coenradi@catent.nl (woe, vrij) 
Groep 3: c.frank@catent.nl (ma, woe, do, vrij), y.hillen@catent.nl (ma, di, do) 
Groep 4: t.bolink@catent.nl (ma, di, woe), e.visscher@catent.nl (do, vrij) 
Groep 5: mailadres volgt nog 
Groep 6: b.vanwersch@catent.nl (ma, di woe), a.bekedam@catent.nl (do, vrij) 
Groep 7: c.ketelaar@catent.nl (di, woe, do, vrij) 



Groep 8: c.benjaminsen@catent.nl (ma, do, vrij) 
Intern begeleider: m.corjanus@catent.nl (di, woe, do , vrij) 
Directie: directie.wingerd@catent.nl (ma, di, woe, do) 
 
Bij calamiteiten kunt u bellen of mailen met het bestuur: 038-3031844 of  j.kramer@catent.nl 
 
Nieuwe leerkrachten in groep 5 
Door de verhuizing van Marlies en het zwangerschapsverlof van Nanoe waren we op zoek naar 
nieuwe leerkrachten voor groep 5. Die dachten we gevonden te hebben in juf Julia, maar zij kreeg 
onverwacht een andere baan bij de Sint Andreasschool in Hattem. 
Gelukkig hebben we twee nieuwe leerkrachten gevonden: juf Wijnanda en juf Miriam. Juf 
Wijnanda is deze week al begonnen en juf Miriam zal komende week starten. 
 
Foto’s 
Leuk dat we spontaan foto’s ontvangen van thuiswerkende kinderen!  
Wilt u erbij vermelden of de foto's op de site en/of Parro geplaatst mogen worden? 
 
Dank van Antoinette en Terry 
We hebben vrijdag 13 maart ons veertigjarig jubileum mogen vieren op school. We werden 
enthousiast ontvangen door iedereen op het schoolplein. In de hal werden we verrast met een 
prachtig versierd podium, lieve woorden, liedjes en cadeaus van ouders en kinderen.  
Terry kreeg een mooie ketting en Antoinette een tuinstoel. Dit is voor beiden een prachtige 
blijvende herinnering. Terry en Antoinette willen alle ouders en kinderen daarom hartelijk 
bedanken! 
 
Vakantierooster schooljaar 2020-2021 

vakantie periode 
herfstvakantie 12 t/m 16 oktober 2020 
kerstvakantie 21 dec 2020 t/m 1 jan 2021 
voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021 
Goede Vrijdag 2 april 2021 
Tweede Paasdag 5 april 2021 
Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021 
Hemelvaart + vrijdag erna 13+14 mei 2021 
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 
zomervakantie 12 juli t/m 20 augustus 2021 

 
Eindtoets groep 8: 
Minister Slob heeft besloten dat dit jaar geen eindtoets wordt afgenomen in groep 8.  
 
#ikleesthuischallenge 
Vanwege de corona-crisis is de #ikleesthuischallenge bedacht. Meedoen is niet moeilijk, elk kind 
kan het. Maak een leuke foto terwijl je aan het (voor)lezen bent en deel deze op sociale media 
met de tag #ikleesthuischallenge erbij. De beste foto van de week wordt door ons gepubliceerd 
op deze pagina en krijgt een mooi leesboek opgestuurd van de tiplijst! 
Kijk voor meer informatie op https://kinderboekenambassadeur.nl/nieuws/ 
 
 


