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  AGENDA juli 
 
01 Rapport mee 
05 Afscheid groep 8 
05 Oudergesprekken 
06 11.30-12.25 Groepswissel 

(Kinderen gaan naar hun 
nieuwe meester/juf) 

08        Laatste schooldag  
(12.00 vrij) 
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Uitvliegen! 
Voor de kinderen in groep 8 zijn deze laatste weken nog iets  
specialer. Zij vliegen na de vakantie uit, naar allerlei scholen  
in de omgeving, met hopelijk een rugzak vol mooie  
herinneringen aan hun tijd op De Wingerd. De afgelopen weken 
hebben ze flink geoefend om een mooie musical neer te zetten. 
Morgen gaan zij, om 14.00, voor de kinderen van groep 1 t/m 7 de liedjes op het plein 
zingen.  
Op dinsdag 5 juli nemen we afscheid van deze kanjers:  
Aimée,Liz,Ava,Anna,Stan,Reinier,Floor,Evi,Babette,Lina,Fenn,Iris,Ruben,Jaro,Joep,Damian,Jo
nas,Lucas,Anouk,Suze,Anna,Mats,Lars,Lieke,Lotte,Stan en Guusje 
Jullie zijn helemaal klaar om uit te vliegen, geniet met volle teugen van alles wat er op jullie 
pad komt! En we zien jullie graag eens terug op De Wingerd, om te vertellen hoe het met 
jullie gaat! 
 
Nog meer uitvliegers! 
Ook op personeel vlak gaat er een tweetal collega’s uitvliegen. 
Juf Judith gaat na de vakantie werken op de Daniël de Brouwerschool. 
Ook juf Roos zal na de vakantie niet meer bij ons op school zijn, zij gaat aan de slag op De 
Oase in Twello.  
We wensen beide juffen erg veel plezier op hun nieuwe school. 
 

En dan is het bijna zover… 
Nog 2 weken en dan is het vakantie, het jaar is omgevlogen. 
Mijn eerste (gedeeltelijke) jaar op De Wingerd zit erop en wat 
een fijne plek is dat om te mogen werken! Een fijn team, 
enthousiaste kinderen en ouders, waarvan ik de meesten 
aardig begin te kennen. We hebben allemaal vakantie 
verdiend na dit jaar. Een jaar waarin er van kinderen (maar 
ook van ouders) andere vaardigheden gevraagd werden dan 
alleen maar leren rekenen of leren lezen. Dit was een jaar 
waarin we geleerd hebben hoe we konden omgaan met 
moeilijke situaties, met teleurstellingen, met dingen die 
anders dan anders gingen. Een jaar waarin ik als directeur 
vooral trots ben op hoe we dit met elkaar hebben opgepakt. Ik 
kijk uit naar een mooi nieuw schooljaar met elkaar! 
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Oudersgesprekken 
Op 1 juli krijgen alle kinderen hun rapport mee.  
We hebben hier een zo goed mogelijk beeld proberen te geven van de ontwikkeling van uw 
kind.  
Dinsdag 5 juli zijn de laatste oudergesprekken. Mocht er een reden zijn voor een gesprek, 
dan zal de leerkracht u een uitnodiging sturen (via de mail). Had u alsnog een gesprek 
gewild, stuur dan via Parro een bericht met een duidelijke vraag voor een gesprek.  
 
Groep 2 
Op de laatste schooldag om 12 uur wordt groep 2 de kleuterhal uit-gejonast onder een 
muziekje, boog en op de rode loper. 
 
Klompenfeest 
Er is nog veel hulp nodig voor het klompenfeest. Opgeven kan bij Jojanneke. 
(info@stijlvoorthuis.nl of 06-34994137) 
 
Jaarplanning komend schooljaar 
Alvast belangrijke data voor de eerste periode in het nieuwe schooljaar: 
Augustus 

22  Eerste schooldag 
23  Startgesprekken 
25 Startgesprekken 
30 Schoolfotograaf 
30 19.30 informatieve ouderavond voor ouders van groep 8 
September 
02 Klompenfeest 
06 19.30 Algemene informatieve ouderavond voor alle ouders 
(Tijdens deze avond krijgt u informatie over de plannen voor het nieuwe schooljaar, vanuit 
de OSA, en MR, daarna gaat u de groep van uw kind in om van de groepsleerkracht het 
verhaal over de groep te horen) 
08 tafeltennisclinics  gr 4,5,6  
09 Cadenza 
10 Reünie 100 jaar De Wingerd 
12 Studiedag (kinderen vrij) 
16 Cadenza 
23 Cadenza 
26 Studiedag (kinderen vrij 
28 Kinderpostzegelactie (groep 7) 
30 Cadenza 
30 17.00-19.00 Gezinsactiviteit 
 
De jaarplanning komt z.s.m. in Parro 
In de bijlage onze nieuwe schoolgids en het jaarplan. Deze worden toegelicht tijdens de 
informatieve ouderavond. 
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Groep 3 volgend schooljaar 
Volgend schooljaar starten we in groep 3 op de volgende wijze: 
Maandag en dinsdag juf Ellen 
Woensdag t/m vrijdag juf Astrid 
Het is nu nog niet duidelijk wanneer juf Alka zal gaan starten. 
 
Ouderklankbordgroep 
Donderdag 16 juni was de eerste bijeenkomst. Erg zinvol om samen te sparren over  
verbeterpunten van de school. Dank voor de deelname! Komend schooljaar zullen deze 
regelmatig plaats gaan vinden. In de nieuwsbrief kondig ik deze aan. Een ieder is welkom. 
 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt dinsdag 30 augustus op school om alle kinderen en groepen op de 
foto te zetten. Meer info volgt. 
 
Slofjes of sokken in de school na de vakantie 
Na het buitenspelen hebben kinderen vaak zand en modder aan hun schoenen. Natuurlijk 
worden de voeten netjes geveegd en zijn er goede matten in de school. Maar met ruim 200 
kindervoeten komt er altijd zand en aarde het schoolgebouw binnen. Dat is geen verrassing. 
De afgelopen tijd hebben de kleuters sloffen of sokken gedragen in de klas. De schoenen 
bleven bij de kapstok staan. Het resultaat was veel minder vuil in de klas. Dit scheelde enorm 
in het schoonmaken van de vloer en is ook beter voor de nieuwe vloeren. Bovendien vonden 
de kinderen het heel fijn en gezellig om sloffen of sokken te dragen. Omdat dit zo goed 
bevallen is zijn nu ook de kinderen van groep 3 t/m 8 uitgenodigd om sloffen of sokken te 
gaan dragen op school. We starten hier mee na de zomervakantie. Dan zijn alle vloeren in de 
school vervangen. We adviseren sloffen of sokken met een anti-slip zool ivm de gladde 
vloeren.  
 
Bijlagen 

• Schoolgids 2022/2023 

• Jaarplan 2022/2023 
 
Ik wens u allemaal alvast namens mijn collega’s een hele fijne vakantie! 
Of u nou thuis blijft, of op reis gaat, geniet met elkaar in goede gezondheid van een aantal 
fijne weken! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het hele team van De Wingerd, Bert Radstake 
     


