13

Maandag 16 november
Woensdag 18 november
Dinsdag 24 november
Donderdag 26 november
Vrijdag 27 november
Zondag 29 november
Vrijdag 4 december

Lootjes inleveren
Lootjes trekken
Mad Science Show
Schoen zetten
Pietengym
Repetitiedag Kerstgala groep 8
Sintviering

De komende (en afgelopen weken) staan er weer veel
kennismakingsgesprekken met nieuwe ouders ingepland. We willen
graag (met het oog op de start van een mogelijke instroomgroep)
weten hoeveel leerlingen er dit schooljaar nog 4 jaar worden en
mogelijk starten op de Wingerd. Als er nog jongere/broertjes of zusjes
zijn die nog niet zijn ingeschreven dan horen we dat graag. U kunt dit
melden via directie.wingerd@catent.nl.

Deze week hadden de leerlingen uit groep 8 de politie
op bezoek. De wijkagenten hebben het belang van een
goed verlichte fiets verteld en de leerlingen konden
middels een mal, de welbekende tekst “Zet je licht aan”
op het fietspad spuiten.
Daarnaast ontving elke leerling een voor- en
achterlampje voor zijn / haar fiets.

Donderdag 12 november hebben de
leerlingen uit groep 8 tv-opnames
gehad ten behoeve van het
Kerstmuziekgala 2020.
De dag begon met een dansworkshop
geleid door een echte choreograaf.
Daarna werd er een set opgebouwd in
kerstsfeer, waarin de leerlingen het lied
een aantal keer moesten dansen en
zingen. Wanneer de opnames worden
uitgezonden is nu nog niet helemaal
duidelijk. Zodra we dit horen, ontvangt
u een berichtje van de leerkracht.

In oktober hebben alle klassen gewerkt rond het thema van de kinderboekenweek: “En
toen…?” De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben
een verhaal mogen schrijven met als titel “De
Tijdmachine” en de kinderen van de groepen 3 en 4
hebben een tekening gemaakt van een tijdmachine.
Er zijn twee gouden penselen en 5 gouden griffels
uitgereikt. In groep 3 was dat voor Déon, in groep 4 was
dat voor Fiene, in groep 5 voor Sevrijn, in groep 6 voor
Levy en Sjoerd (zij hadden het
verhaal samen geschreven), in groep
7 voor Marhein en in groep 8 voor
Féjaz. De jury vond alle tekeningen en verhalen zo mooi en goed dat er
geen keus kon worden gemaakt, vandaar dat alle genomineerden tot
winnaar zijn uitgeroepen. Van harte gefeliciteerd!
De winnaars van de Gouden Penseel.
Déon uit groep 3 en Fiene uit groep 4

Sinds kort staan er bij de groepen 3 t/m 8 schoenenrekken.
Er wordt erg veel zand naar binnen gelopen en daarom mogen de kinderen hun schoenen
uitdoen en op de rekken plaatsen. Het is wel de bedoeling dat de
kinderen dan of gymschoenen of sloffen of antislip- sokken
aandoen. Het is namelijk erg glad om op gewone sokken te lopen
en ook onhygiënisch bij het naar de wc gaan.

Mijn naam is Marie-Louise van den Brink en ik werk bij het Sociaal Wijkteam Zwolle (SWT)
Zuid als jeugd- en gezinswerker. Ik werk op verschillende scholen, waaronder De
Wingerd. Dit doe ik 4 uur per week .
Ouders en leerkrachten kunnen bij mij terecht met vragen over opgroeien en opvoeden.
We gaan in gesprek, kijken samen naar welke vragen er zijn en zoeken met elkaar naar
mogelijke oplossingen. Soms zijn er problemen die extra aandacht vragen en is
specialistische jeugdhulp nodig. Vanuit het Sociaal Wijkteam kunnen wij deze inzetten;
daar is de gemeente verantwoordelijk voor.
Ook kan er op een ander moment een afspraak ingepland worden.
Ik ben te bereiken op: m.van.den.brink@swt.zwolle.nl
Vanwege corona kan ik geen vast moment op school aanwezig zijn
om ouders daar te ontvangen. Mocht u contact met mij willen, dan
kan dat op dit moment het beste per mail of u mag dit ook bij de
intern begeleider, Marianne Corjanus, aangeven. Zij zorgt er dan
voor dat wij met elkaar in contact komen.
Met vriendelijke groet,
Marie-Louise van den Brink, Medewerker Jeugd & Gezin Sociaal Wijkteam Zwolle Zuid

Hallo!
Ik ben Julia Pannen en ik loop dit jaar stage op de Wingerd.
Het eerste halfjaar, tot de kerstvakantie, sta ik in groep 8, bij meester
Christian. Het tweede halfjaar loop ik stage bij groep 1/2. Ik ben er
normaal gesproken iedere maandag. Af en toe ben ik een hele week op
school!
Ik woon in Dalfsen en ik zit in mijn tweede jaar van de Pabo op
Hogeschool KPZ.
In mijn vrije tijd train ik de meiden van de minirettes en verder doe ik aan
fitness.
Wellicht zullen jullie mij dit jaar in de school tegenkomen!

Mijn naam is Vera en het komend half jaar loop ik stage in groep 4.
Dit doe ik in het kader van mijn opleiding pabo op de Hogeschool KPZ
te Zwolle. Voordat ik op Hogeschool KPZ begon heb ik havo gedaan
op Van der Capellen scholengemeenschap.
Ik vind het leuk om te sporten en ik ben ook graag creatief bezig. Zelf
heb ik de sporten: korfbal, voetbal en tennis gedaan.
De aankomende periode zal ik er op de donderdagen zijn en in week
48 en week 1 zal dit de hele week zijn.

Hoi! Mijn naam is Meester Nick en ik loop dit jaar stage bij groep 7.
Ik zit nu in het tweede jaar van mijn opleiding als
onderwijsassistent, hierna wil ik graag door naar de PABO. Mijn
hobby’s zijn acteren, werken (ja, dit is stiekem een hobby van me)
en af en toe een rondje fietsen. Ik werk bij de vishandel hier in
Zwolle-zuid, dit doe ik elke zaterdag. Tot nu toe vind ik het super
gezellig in groep 7, ik kijk uit naar een top jaar! Wellicht tot ziens bij
de vishandel!

Hallo,
Ik ben Britt den Hollander, 17 jaar en eerste jaar pabo
student.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te basketballen en om
basketbaltraining te geven. Ik woon in Zwolle samen met
mijn ouders en twee zussen. Momenteel loop ik stage bij
groep 3.

