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  AGENDA augustus 
22 8.20-8.35 Inloop voor 

alle ouders 
25 Startgesprekken 
29 Startgesprekken 
30 Schoolfotograaf 
30 Informatieve 

ouderavond voor ouders 
van groep 8 

 
 

  
   
   
 
   
   

 
   
 
    
 
 
 
 

 

 

Nieuwsbrief      02 
 
 
 

 
 
 

 

Nog meer uitvliegers! 
 
Afgelopen woensdag hebben we afscheid genomen 
van juf Judith en  
juf Roos. Vandaag waren zij voor het laatst. Nogmaals 
dank voor jullie inzet, betrokkenheid, kennis, kunde 
en flexibiliteit.  
 
 

 
 

En dan is het zover…uitvliegers 

 
 
Afgelopen dinsdag hebben we afscheid genomen van groep 8. 
Eén voor één werden de kinderen met een kruiwagen de 
school uitgereden en natgespoten door alle kinderen van 
Groep 0 t/m 7 die op het plein klaarstonden met diverse 
waterpistolen en -kanonnen. De juf werd uiteindelijk op een 
emmer water getrakteerd. 
 
 
We hebben van groep 8 
bovenstaand cadeau gekregen. Een 
prachtige afbeelding van onze 
school opgebouwd uit foto’s van de 
kinderen van groep 8. We zullen dit 
een speciaal plekje geven. Dank! 
 

08 juli 2022 
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Juf Majorie getrouwd 
Op 23 juni is juf Majorie getrouwd! Afgelopen 
maandag kwam het jonge bruidspaar op school op 
bezoek voor een receptie, georganiseerd door groep 8, 
en een bezoek aan alle groepen. 
 
 

Groep 8 volgend schooljaar 
Even voorstellen 
Ik ben Joost Bloemendal, 33 jaar oud en ik woon in Doetinchem samen 
met mijn vrouw Joelle en mijn 2 kinderen Nesta en Mera. Na jarenlang in 
de hotelbranche te hebben gewerkt, heb ik een aantal jaren geleden 
besloten om te switchen naar het onderwijs. Ik ben gestart met de Pabo 
en heb op verschillende scholen stage gelopen en gewerkt als assistent en 
ondersteuner. Aanstaand jaar ga ik mijn laatste jaar in en ik hoop op De 
Wingerd ook mijn eindstage (vanaf januari) te lopen. Daarnaast werk ik  

op maandag en dinsdag naast Majorie als ondersteuner van groep 8. 
 
Ik heb er zin in! 
 

Voorst actief 
In de bijlage de flyer van Summertour sport-en beweegactiviteiten van Team Voorst Actief. 
 

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 
(schoeisel dat zij niet buiten dragen) 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.  
 

 
 
Reünie 
 
Op 10 september is op school onze reünie voor oud-leerlingen ivm ons 100-jarig bestaan. 
We hebben al aardig wat aanmeldingen van oud-leerlingen  die willen komen. 
We zijn dringend op zoek naar ouders die willen helpen met de voorbereidingen voor de 
reünie.  Aanmelden kan bij mij (b.radstake@pcbovoorst.nl) 
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Volgende nieuwsbrief 
Vrijdag 19 augustus. 
 

Bijlagen 
• Voorster Actief 

 
Ik wens u allemaal namens mijn collega’s een hele fijne vakantie! 
 
Namens het hele team van De Wingerd, Bert Radstake 
     


