
 
 
 
 
 

 
Vrijdag 26 juni   Afscheidsactiviteit groep 8  

(inclusief overnachting op school) 
Woensdag 1 juli     Afscheidsavond groep 8 vanaf 19 uur 
Vrijdag 3 juli      Start vakantie om 12 uur 
Maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus  Zomervakantie 
Maandag 17 augustus     1e schooldag 

Hierbij informeer ik u over de verdeling van de verschillende leerkrachten over de groepen. 
Tijdens de MR vergadering van 12 mei jl. is de verdeling van de leerlingen over de groepen 
besproken en vastgesteld. Door het vertrek van juf Marlies en de pensionering van juf Liliane zijn 
er in de afgelopen periode gesprekken geweest met verschillende sollicitanten. We zijn blij dat juf 
Wijnanda, juf Brenda en juf Yoanique ons team komen versterken. We zijn in goed overleg en met 
brede steun van het team gekomen tot de volgende verdeling: 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Gr 1-2 a Juf Tosca Juf Tosca Juf Antoinette Juf Antoinette Juf Antoinette/  

Juf Tosca * 
Gr 1-2 b Juf Karin Juf Karin Juf Karin Juf Dion Juf Dion** 
Gr 3 Juf Brenda Juf Corine Juf Corine Juf Corine Juf Corine 
Gr 4 Juf Terry Juf Terry Juf Terry Juf Esther Juf Esther 
Gr 5 Juf Wijnanda Juf Wijnanda Juf Wijnanda Juf Wijnanda Juf Yoanique 
Gr 6 Juf Brigit Juf Brigit Juf Brigit Juf Brigit Juf Marianne C 
Gr 7 Meester Chris Meester Chris Meester Chris Juf Nanoe Juf Nanoe 
Gr 8 Meester Christian Juf Brenda Juf Brenda Meester Christian Meester Christian 

* Juf Antoinette en juf Tosca werken de vrijdagen om en om.  
**Juf Dion loopt haar WPO stage (4e jaars) en juf Marianne K is als leerkracht (op de achtergrond 
aanwezig. 
 
Juf Mieke ondersteunt op drie ochtenden als lerarenondersteuner een aantal leerlingen uit 
verschillende groepen. 
Juf Yoanique geeft als vakdocent muziek op maandag muziekles aan  de verschillende groepen. 
Juf Aniek (Sportservice Zwolle) verzorgt op maandag en vrijdag de gymlessen aan verschillende 
groepen. 
Meester Age-Jan vervang juf Hélène tijdens haar afwezigheid als directeur. 

Op woensdagavond 24 juni heeft Mark Rutte samen met Hugo de Jonge (en natuurlijk Irma en 
haar collega) voorlopig de laatste corona persconferentie gegeven. Tijdens de 
persconferentie werd niet specifiek iets benoemd over het basisonderwijs. Wel worden 
er op dit moment gesprekken gevoerd met de verschillende belangenorganisaties. De 



PO-raad heeft aangegeven dat er op korte termijn aanvulling/ danwel nieuwe protocollen 
beschikbaar komen. De verwachting is dat een groot aantal maatregel gehandhaafd zal blijven. 
Dit gaat dan met name over alle hygiëne maatregelen, de 1 ½ meter afstand tussen volwassenen 
en volwassenen en kinderen. Ook zal er waarschijnlijk nog steeds worden verwacht dat ouders 
afscheid nemen buiten het schoolplein. Een aantal zaken zijn op dit moment nog niet bekend. 
Zodra hierover meer duidelijkheid is zullen we u hier uiteraard over informeren. 
We beschikken op de Wingerd niet over een glazen bol, we zijn dus voorzichtig met het doen van 
uitspraken. Wel hopen we dat we vanaf 17 augustus de TSO met de ouders weer kunnen 
opstarten en de “oude” schooltijden weer te kunnen hanteren. Hiermee komt er ook weer wat 
ruimte en tijd voor alle leerkrachten om tussen de middag even te pauzeren. Sinds de heropening 
van de scholen ( 7 weken geleden) hebben de leerkrachten vanaf 8.15 uur tot (vaak) 15.15 uur non-
stop de leerlingen begeleid zonder een moment van pauze. Zij hebben het recht dat zij hebben op 
pauze in het belang van de kinderen op zij gezet. Hiervoor spreek ik  (Age-Jan Hut) een oprecht 
woord van dank uit. Deze woorden van dank zijn tijdens het laatste overleg met de MR ook door 
de oudergeleding aan het team uitgesproken. 

 

Zoals u inmiddels wel weet gaat Juf Liliane, na ruim 41 jaar werken 
in het onderwijs, met pensioen. Ruim 20 jaar was juf Antoinette 
haar duo-maatje. Zij zal, net als de rest van het team, haar erg 
gaan missen. Liliane heeft in al die jaren heel veel kleuters een 
stevige basis meegegeven voor de rest van hun leven. Dat deed 
ze met veel passie en liefde. En de kinderen waren gek met haar. 
Wat bijzonder is, dat veel kinderen uit haar beginperiode, nu de 
ouders zijn van onze school. Heel verdrietig dat ze de laatste 
maanden niet meer voor de klas heeft kunnen staan. Zo had ze 
zich de afsluiting van haar loopbaan niet voorgesteld. Als team hadden we haar dan ook graag 
een groots afscheid willen geven. In de laatste week zal ze de kleuters van beide groepen nog 
even zien op het schoolplein. Juf Liliane zal altijd verbonden blijven met ” De Wingerd “. Onze 
school in Zwolle-Zuid. Zij was eraan verslingerd en nu zwaaien we haar uit. We wensen haar, en 
haar gezin, veel geluk en een goede gezondheid toe. 
 

Tijdens de laatste MR-vergadering van dit jaar op 16 juni j.l. hebben we gesproken over de 
samenstelling en rollen van de MR. 
De schoolgids en het auditrapport stonden op de agenda. 
Dhr. J. Kroon van het bestuur van Catent was aanwezig op een deel van de vergadering. Hij ging 
o.a. in gesprek  over de afwezigheid van Helene en de voorlopige vervanging van haar door Age 
Jan Hut. Er is in overleg met de MR afgesproken dat de vervanging door Age-Jan Hut ook na de 
zomervakantie doorloopt zolang juf Hélène nog afwezig is. 
 



Onderstaand bericht is door  het bestuur in overleg met Hélène opgesteld om te delen met alle 
ouders. 
 
Zoals bij u bekend is, is Hélène op dit moment niet in staat om haar taken als directeur uit te voeren 
en heeft zij haar functie voor nu neergelegd. Hélène merkte dat het werk ten koste ging van haar 
gezondheid. In overleg met het bestuur werkt ze nu aan haar herstel.	 
Na	de	zomervakantie	blijft	Age	–	Jan	Hut	als	waarnemend	directeur	verbonden	aan	De	Wingerd.	
Mochten	er	wijzigingen	in	de	structurele	invulling	van	het	directeurschap	ontstaan,	dan	wordt	u	
uiteraard	hierover	geïnformeerd.			 
Hélène bedankt ouders voor het medeleven dat ze heeft gekregen. Dat doet haar goed. 
 

Anet Klaasboer-Wijnia heeft voor ons lang de schoolwas verzorgd. Zij heeft aangegeven hiermee 
te gaan stoppen. We danken haar hartelijk voor haar hulp in de afgelopen periode. Voor het 
nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar één of twee ouders die de wekelijkse was willen 
verzorgen. Er staat ook een kleine financiële vergoeding tegen over. Mocht u hiervoor 
belangstelling hebben dan kunt u dit via directie.wingerd@catent.nl laten weten. 
 

Mijn naam is Dion Snijder, ik ben 22 jaar oud en woon in Dalfsen. 
Ik studeer aan de Katholieke Pabo Zwolle en dit jaar mag ik mijn WPO 
(afstudeerstage) lopen op De Wingerd. Vanaf volgend schooljaar zal ik op 
donderdag en vrijdag in groep 1/2b te vinden zijn. Naast al het studeren sta 
ik in mijn vrije tijd graag in het handbalveld. Verder ben ik graag op 
verschillende manieren creatief bezig. Ik kijk er naar uit om op deze 
gezellige school te starten en met iedereen kennis te maken.  
Alvast een fijne vakantie! 
 

Naast de vakanties zijn de leerlingen op de 4 ingeplande studiedagen vrij. Dit zijn komen 
schooljaar: 
-woe 2 sept (3e schoolweek) 
-vrijdag 9 okt (voor de herfstvakantie)  
-ma 1 maart (na voorjaarsvakantie)  
-woe 12 mei voor Hemelvaart 
De studiedagen kunt u ook terugvinden op de kalender op onze website 
 

Afgelopen schooljaar is onze website vernieuwd. U heeft dit vast wel gemerkt. Op de website 
staat o.a. een kalender. U kunt hier alle belangrijke data terugvinden voor het komende 
schooljaar. De kalender kunt u ook rechtstreeks importeren op uw telefoon of tablet. Een 
handleiding staat boven de agenda. U kunt deze via de link rechtstreeks benaderen. 
https://de-wingerdzwolle.nl/schoolkalender/  
De papieren kalender (die u in voorgaande jaren altijd ontving) komt hiermee te vervallen. We 
hebben gemerkt dat er in de loop van het jaar door (onvoorziene) omstandigheden regelmatig 
data veranderen. Op de papieren kalender zijn deze wijzigingen natuurlijk niet zichtbaar. De 
digitale agenda kan wel (indien nodig) worden aangepast en hiermee beschikt iedereen altijd 
over de juiste informatie.  
 



Dit jaar bestaat onze school 40 jaar. We hadden hiervoor een groot feest willen organiseren. Door 
de coronaperiode en de bijbehorende beperkende maatregelen hebben we dit 40 jarig jubileum 
voorlopig even moeten uitstellen. Maar: wat in het vat zit verzuurt niet. We gaan in het komende 
schooljaar kijken hoe en wanneer we dit jubileum alsnog feestelijk kunnen vieren. 
 

 
Op 4 juni jl. zijn de ouders van de kleutergroepen al geïnformeerd over de verdeling van de 
kleuters over de verschillende groepen. Komend schooljaar blijven de kinderen uit groep 1 en de 
kinderen die doorstromen naar groep 2 bij dezelfde leerkracht(en). Dit besluit is ontstaan i.v.m. 
de langdurige afwezigheid van juf Liliane en juf Antoinette in groep 1-2A. Juf Tosca heeft deze 
kinderen de laatste maanden begeleid. 
Juf Antoinette en juf Tosca kennen de kinderen nu het beste, dus daarom hebben we besloten (in 
overleg met IB en directie) dat we (vanwege de doorgaande lijn) komend schooljaar niet wisselen 
van leerkracht voor deze groepen. 
Juf Karin heeft haar kinderen ook gedurende twee maanden niet gezien. Voor de continuïteit 
vinden we het daarom erg fijn om in augustus deze kinderen weer te kunnen blijven volgen.  
We kijken met veel plezier uit naar het nieuwe schooljaar! 
 
Vriendelijke groeten, 
Tosca, Karin, Antoinette en Dion 
 

 
Ook dit jaar kunnen kinderen weer meedoen aan Zomerlezen. 
Ze kunnen via deze link: https://stadkamer.nl/media-en-taaleducatie/zomerlezen  (Deze link moet 
u even plakken en knippen) een formulier invullen en dan zetten wij een tas met vijf boeken voor 
ze klaar die ze de hele zomervakantie mogen houden. 
Ze kunnen op het formulier aangeven welk genre ze graag lezen en wat het leesniveau is maar 
verder zijn de boeken een verassing. 
Tevens staat er een leeslijst voor kinderen en tips voor scholen op de site klaar. 
We proberen de kinderen zo te stimuleren om te blijven lezen in de vakantie en ze kennis te laten 
maken met boeken die ze zelf misschien niet zo snel uit de kast zouden pakken. 

 
 

Avo nd4daagse 

1 juni t/m 31 augustus 2020 
 
 
 



Geachte Ouder(s), Verzorger(s) en leerlingen, 
 
Helaas, in verband met het Corona virus gaat dit jaar de landelijke avondvierdaagse niet door. 
Misschien heeft u/ hebben jullie zelf al kunnen lezen dat er wel een alternatief wordt 
aangeboden. Graag willen wij jullie, als avondvierdaagse commissie, op dit alternatief wijzen. Er 
zijn nog steeds medailles te verdienen en er kan heerlijk op eigen wijze gewandeld worden. In het 
onderstaande bericht kunnen jullie lezen hoe dat in zijn werk gaat. Heel veel wandelplezier 
mochten jullie gaan mee doen! 
Groeten, de avondvierdaagse commissie! 
  
Zwolse Avond4daagse gaat door als Home Edition 
De Zwolse Avond4daagse, waaraan jaarlijks zo’n negenduizend mensen deelnemen, gaat door. 
Het evenement krijgt dit jaar echter een andere vorm; het wordt een Home Edition. 
Tijdens deze speciale editie van de Avond4daagse in deze bijzondere tijd lopen deelnemers vanaf 
hun zelf gekozen startpunt. Juist nu wil organisator Zwolse Wandel Verenigingen (ZWV) kinderen 
hun jaarlijkse Avond4daagse feestje niet onthouden. Bovendien, juist nu is beweging belangrijker 
dan ooit. 
  
  
Routes  
Voor de Avond4daagse – Home Edition krijgen alle deelnemers de mogelijkheid vier verschillende 
routes te lopen vanaf een eigen gekozen startpunt, bijvoorbeeld vanaf huis. Na aanmelding 
krijgen ze toegang tot een speciale app. Die maakt op basis van de ingegeven afstand en 
startplaats automatisch vier verschillende routes. Deze kunnen de deelnemers met de app lopen. 
De app houdt de wandeling bij en geeft automatisch een seintje als de vier dagen zijn volbracht. 
Na afloop ontvangen de deelnemers de enige echte Avond4daagse medaille. 
Spelregels 
De Avond4daagse – Home Edition loopt van 1 juni tot en met 31 augustus 2020. De belangrijkste 
regel is dat deelnemers zich moeten houden aan de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. 
Daarnaar wordt ook verwezen in de voorwaarden. De vier dagen moeten verder binnen twee 
weken worden volbracht. De laatste startdag is dan 28 augustus. 
Inschrijven kan via www.avond4daagse.nl 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
  
Met vriendelijke sportgroeten, 
Secretariaat Avond4daagse wat je zoekt! 
Routes per dag 
06-1309 7208 
info@zwolle-avondvierdaagse.nl 
  
 
  
 
 
 
 
 


