Maandag 7 sept t/m vrijdag 25 sept
Dinsdag 15 september
Dinsdag 15 september
Maandag 21 september
en dinsdag 22 september
-Woensdag 30 september t/m
Vrijdag 2 oktober
-Woensdag 30 september t/m
Vrijdag 9 oktober.
-Vrijdag 9 oktober
Maandag 12 oktober t/m
Vrijdag 16 oktober.
--

Afname Citotoetsen
Eddy Verrips (nieuw CvB lid Catent) bezoekt de Wingerd
Groep 5 en 8 naar opname Lang Leve de Muziekshow.
Schoolfotograaf
Kamp groep 8
Kinderboekenweek
Studiedag (alle lln. zijn vrij)
Herfstvakantie

Vanaf september mogen de gymlessen weer in de gymzalen worden gegeven.
De gemeente Zwolle heeft een protocol opgesteld om de veiligheid in de gymzalen/ sporthallen
zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. Het gymrooster met de dagen en tijden vindt u op de
website: https://de-wingerdzwolle.nl/praktische-informatie/ onder het kopje gymlessen.

Op dit moment zitten we middenin de toets periode. Deze loopt door tot 25 september. In de
periode van 28 september t/m uiterlijk 8 oktober kunt u via Parro een dag en tijdstip kiezen om
een oudergesprek te plannen. U krijgt hier t.z.t. van de leerkracht
van uw kind(eren) een berichtje over. De gesprekken kunnen
worden ingepland op de middagen na schooltijd. We hebben
ervoor gekozen om de gesprekken weer op school te voeren. Dit
is voor beide partijen (leerkrachten en ouders) een prettiger
manier om elkaar weer te kunnen ontmoeten. De leerkrachten

vinden het prettig als de leerlingen ook aanwezig kunnen zijn bij de gesprekken. De ouders van
groep 8 zijn deze week al eerder geïnformeerd over de tijdstippen waarop de gesprekken worden
gevoerd. Zodra de uitslagen van de Drempeltest binnen zijn zullen deze gesprekken worden
ingepland.

De afgelopen weken hebben de leerkrachten de screening uitgevoerd voor de aanmelding
van de plusgroepen. Hieruit zijn 17 leerlingen geselecteerd die in aanmerking komen voor
deelname. Vanaf volgende week worden de pluslessen opgestart. Op donderdagmiddag
verzorgt juf Marianne Kleefstra de lessen aan 8 leerlingen uit de groepen 4,5 en 6. Op de
vrijdagmiddag krijgen 9 leerlingen uit de groepen 7 en 8 les van juf Esther.

We merken dat het steeds lastiger wordt bij het ophalen van de kinderen (met name bij de
onderbouw) om als leerkrachten voldoende afstand te kunnen houden tot de wachtende ouders.
We gaan daarom komende week een fysieke streep aanbrengen op het plein. Achter deze streep
blijven de leerkrachten met de kinderen wachten. De bedoeling is dat de wachtende ouders
precies aan de andere kant van de streep wachten. De kinderen zoeken dan
hun eigen vader of moeder op (de afspraak is immers nog steeds dat er één
ouder de kinderen ophaalt). Als iedereen hier aan meewerkt houden we het
ophalen voor iedereen veilig. Zoals iedereen dagelijks in de media kan zien en
horen zijn we nog lang niet van het coronavirus (en bijbehorende
maatregelen af).

Af en toe krijgen we nog bericht of we een kalender kunnen meegeven. Zoals al eerder vermeld in
de nieuwsbrief hebben we dit jaar geen fysieke kalender meer laten drukken. We gebruiken de
kalender op de website. Door de grote onzekerheid over het wel/niet kunnen laten doorgaan van
allerlei activiteiten is de kalender voorlopig gevuld tot de herfstvakantie. Wel zijn alle vakanties en
studiedagen terug te vinden op de kalender. Het is wel mogelijk om de kalender vanaf de website
te importeren in een mobiele telefoon. Ook kunt u de kalender eventueel printen. Het laatste
heeft als nadeel dat u niet automatisch over de juiste informatie beschikt als de agenda wordt
bijgewerkt.

Binnenkort ontvangt u een vacature m.b.t. de bezetting van de oudergeleding van de MR van de
Wingerd. De vacature is ontstaan omdat Pascal Barneveld en Annette Moossdorff om
persoonlijke redenen hun lidmaatschap van de MR hebben beëindigd. Beide ouders willen we

(nogmaals) bedanken voor de constructieve bijdrage die zij de afgelopen jaren hebben geleverd
aan de ontwikkeling van onze school. Op dit moment wordt de MR vertegenwoordigd door
Maarten Koorman (ouder) en Chris Ketelaar, Terry Bolink en Marianne Corjanus (leerkrachten).

1) als een leerling verkoudheidsklachten heeft blijft hij/zij thuis.
Uitzondering op deze regel: kleuters mogen bij een neusverkoudheid wel naar school.
2) als een leerling andere klachten heeft die passen bij Covid 19 ( neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak) blijft
hij/zij thuis.
3) alle kinderen blijven thuis als een volwassene in het gezin bovenstaande klachten heeft. Het is
dan belangrijk dat zowel de ouder als het kind getest worden. Neem hiervoor contact op met de
GGD.
4) als iemand in het huishouden van de leerling koorts heeft boven de 38 graden en/of
benauwdheidsklachten heeft dan mag de leerling niet naar school.
5) leerlingen mogen weer naar school zodra iedereen in het gezin 24 uur klachtenvrij is.
6) als iemand in het huishouden positief getest is moet de leerling (samen met de gezinsleden) na
de positieve uitslag 10 dagen thuisblijven.
NB als iemand uit het huishouden (vader, moeder, broer, zus, etc.) alleen lichte
verkoudheidsklachten heeft (en geen koorts) dan mag de leerling zonder klachten gewoon naar
school komen.

Op woensdag 2 september jl. waren de leerlingen vrij. Het team van de Wingerd was deze dag
buiten de school, bij de Mol (https://www.demol.org) in Wijthmen te gast. De dag werd begeleid
door Jan Jutstra. Jan Jutstra is werkzaam als coach en begeleider van o.a. schoolteams. N.a.v. de
audit (afgenomen in maart jl.) zijn er enkele verbeterpunten geformuleerd. Omdat het al enige
tijd geleden is nog even een korte terugblik zoals u eerder heeft kunnen lezen in de Druivenpers.
Dinsdag 10 maart vond een interne audit plaats, waarbij een commissie van zes mensen (medewerkers van
Catent en een trainer) de school bezochten en onderzochten hoe het gesteld is met de kwaliteit van ons
onderwijs. Zij bezochten meerdere lessen, spraken met de leerkrachten, de intern begeleider, directeur,
leerlingen en ouders. Op basis van dit bezoek schrijven ze een auditrapport met hun bevindingen en doen ze
aanbevelingen voor verbeteringen.
In hun eerste globale terugkoppeling op de dag zelf gaven ze aan dat ze goede lessen hadden gezien, de
leerlingen betrokken zijn en met plezier naar school zijn. Leerlingen zouden wel meer buitenlessen willen
krijgen. Ook de ouders waren tevreden en gaven de school een 8,5! De commissie gaf aan dat leerkrachten wel
bij elkaar te rade gaan, maar veel meer gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten.

Op de studiedag in Wijthmen zijn we als team met elkaar in gesprek gegaan over met name de
interne samenwerking. Waar liggen kwaliteiten en waar liggen verbeterpunten? In verschillende
werkvormen hebben we elkaar bevraagd en ook feedback gegeven. Aan het einde van de

studiedag hebben we een aantal actiepunten beschreven gericht op de toekomst. U moet hierbij
denken aan zaken als: hoe werken we gezamenlijk aan een doorgaande lijn?; hoe geven we onze
overleggen vorm?; waarom doen we de dingen zoals we ze doen?; hoe werken we als team
professioneel?. Als team kijken we terug op een zeer geslaagde dag. Tijdens de komende periode
zullen we bovenstaande punten regelmatig laten terugkeren om ervoor te zorgen dat ons
onderwijs nog beter wordt dan het nu al is.

Beste ouders en kinderen (en opa’s en oma’s),
Op woensdag 30 september openen we de
Kinderboekenweek 2020.
Het thema van dit jaar is: “En toen?”
We willen op het podium graag een museum met oude (gebruiks) voorwerpen van vroeger gaan
inrichten.
Maar….. we hebben nog niet zoveel van die spullen.
Onze vraag aan jullie:
Wie heeft er een voorwerp en wil dit in het museum tentoonstellen? We hopen dat je ons wilt
helpen! Ook papa’s, mama’s, opa’s en oma’s mogen meedenken.
Als je je voorwerp inlevert, zorg dan wel dat je naam en je groep erop staan. Je mag er ook een
kaartje bij maken wat het voor een voorwerp is, hoe je eraan komt en wat je ermee kan doen,
net als in een echt museum. Na de Kinderboekenweek krijg je voorwerp natuurlijk terug!!
Vanaf maandag 21 september kunnen de spullen ingeleverd worden bij de eigen leerkracht.
Groetjes team De Wingerd

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Catent is op zoek naar
ouders. Er zijn drie vacatures voor de oudergeleding. In de GMR werken ouders en
personeelsleden van verschillende scholen van Catent samen om invulling te geven aan
medezeggenschap op stichtingsniveau.
Bekijk voor meer informatie deze video op YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=dFQ72Md-Wuw of kijk op
https://www.catent.nl/over-catent/medezeggenschap/

Met vragen kan je ook terecht bij de voorzitter van de GMR Petra Hermes (06-13090833) of
secretaris Marjon Govers (06-54356738).

In de eerste schoolweek na de zomervakantie waren alle leerkrachten én bijna alle leerlingen
aanwezig. Toen het weer daarna omsloeg, kregen we te maken met vele verkoudheidsklachten
onder leerlingen, maar ook onder het team. We hebben dit steeds met elkaar kunnen oplossen
maar het moment dat er géén mogelijkheden meer zijn komt steeds dichterbij. Net als de
leerlingen moeten ook de leerkrachten thuisblijven bij verkoudheidsklachten. Vanwege de lange
wachttijd voor de afname van de coronatest en de wachttijd voor de testuitslag is een verkouden
leerkracht hierdoor minimaal 4 dagen niet in staat om les te geven op school. Op dit moment
wordt er vanuit de overheid discussie gevoerd of o.a.
leerkrachten voorrang moeten krijgen bij de
testafname. In de huidige setting kan het dus helaas
voorkomen dat we bij het ontbreken van een interne
o0plossing en het ontbreken van een invaller een klas
naar huis zullen moeten sturen. We hopen uiteraard
dat we dit tot een minimum kunnen beperken.
Vandaag werd bekend gemaakt dat het kabinet
serieuze plannen heeft om leerkrachten bij het testen voorrang te geven. Zie ook:
https://nos.nl/artikel/2347794-kabinet-wil-voorrang-coronatest-voor-deel-zorg-enonderwijspersoneel.html

We hebben ons weer aangemeld voor het schoolfruit project voor
basisscholen. Op 21 september a.s. ontvangen we bericht of we als
school zijn ingeloot. Als we zijn ingeloot ontvangen we vanaf 9
november t/m 12 april 2021 3 stuks fruit per leerling per week.

Vanuit het verleden bent u gewend om elke twee weken
een Druivenpers te ontvangen. U heeft vast gemerkt dat
deze frequentie de laatste periode niet meer werd
gehanteerd. Veel informatie wordt door de
groepsleerkracht(en) via de mail en/of Parro gedeeld. Het
gaat dan om groepsspecifieke informatie. Hiermee
voorkomen we dat u als ouder overspoeld wordt met alle
informatie van alle groepen. De Druivenpers wordt op
onregelmatige tijden gedeeld met voornamelijk informatie
die voor alle ouders belangrijk is. U kunt de Druivenpers
altijd nalezen op de website onder het kopje nieuws.

