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  AGENDA september 
26 Studiedag (alle kinderen vrij) 
28 Kinderpostzegactie groep 7 
30 18.15-20.30 Gezinsactiviteit 
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    AGENDA oktober 
 05  Start Kinderboekenweek 
 06        Dansworkshop groep 5 t/m 8 
 07        Cadenza voor groep 1 t/m 4 
 10        Dansworkshop groep 1 t/m 4 
 14        Cadenza voor groep 1 t/m 4 
 14        Einde Kinderboekenweek 
 19        Inloop groep 3 t/m 8 
 21        Cadenza voor groep 1 t/m 4 
 24-28  Herfstvakantie 

 
 
 
Gezinsactiviteit 

Volgende week vrijdag staat onze gezinsactiviteit gepland. 
We zijn blij met de vele aanmeldingen! We verwachten 
jullie om 18.15 uur op het schoolplein. Denkt u er nog even 
aan om een pen mee te nemen? Na de vossenjacht kunnen 
jullie nog even blijven voor een hapje en een drankje op het 
schoolplein. Voor de kinderen zal er een ijscokraam staan. 
We hopen op mooi weer en een gezellige avond. We 
hebben er zin in!   
 

 
Personeel 
Vanaf week 41 (10 oktober) gaat juf Alka weer langzaam opbouwen in groep 3. De eerste week 
zijn dat twee middagen, de tweede week drie. Na de herfstvakantie zullen dat dan 3 ochtenden 
zijn. Ze heeft er erg veel zin in om weer te beginnen!  

 

23 september 2022 
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Reünie  
Op 10 september was op school onze reünie voor 
oud-leerlingen en -collega’s ivm ons 100-jarig 
bestaan. Het is een mooie dag geworden met 
geweldige verhalen en mooie herinneringen over 
De Wingerd. 
 
Ter ere van dit jubileum is er een prachtig 
jubileumboek gemaakt. Deze kunt u op school en 
bij het Voorster Nieuws kopen voor slechts €15.  

 
Schoolbieb 
Van 5 t/m 16 oktober 2022 is het weer 
Kinderboekenweek, dit jaar met als thema “Gi-ga-
groen”. Lekker naar buiten de natuur in en boeken 
zijn daarbij een bron van inspiratie. Tijdens de 
Kinderboekenweek organiseert Oonk, meer dan 
een boek (weer) de actie: ‘Sparen voor je 
schoolbieb’. 
 
Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om 
samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, 
spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen, hoe meer boeken we 
kunnen uitzoeken! 
 
Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 
 
• U koopt van 05 t/m 16 oktober 2022 één (of meerdere) kinderboek(en) bij Oonk, meer dan 
een boek en levert de kassabon in op school. 
 
• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2022 in op school. Wij leveren de kassabonnen in 
bij Boekhandel Oonk. 
 
• Oonk  telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op, school ontvangt een 
waardebon twv 20% van dit totaalbedrag en wij mogen daarvoor tot 15 december 2021 
nieuwe leesboeken uitzoeken. 
 
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! 
 

Ouderklankbordgroep 
Graag hoor ik wie er dit jaar weer mee wil denken over verschillende zaken op school en 
wanneer u dan beschikbaar bent. Ook dit kunt naar mij mailen (b.radstake@pcbovoorst.nl). 
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OSA 
OSA staat voor: Ouderwerkgroep School Activiteiten. Jaarlijks organiseert en/of ondersteunt 
de OSA de volgende activiteiten:  

1. Organisatie klompenfeest   
2. Informatieavond ouders   
3. Gezinsactiviteit   
4. Viering 5 december   
5. Kerstviering   
6. Lentebloem   
7. Pasen  
8. Sportdag  
9. Ondersteuning schoolreisje (aparte ouderbijdrage)  
10. Catering afscheid groep 8 / Musical   
11. Zomer attentie leerkrachten   

In meer of mindere mate is bij bovenstaande activiteiten ondersteuning vanuit de OSA 
geboden, hetzij in organisatorische vorm en vrijwel altijd financiële vorm. Naast activiteiten 
wordt de vrijwillige ouderbijdrage ook gebruikt voor, bijvoorbeeld, de recentelijk 
aangeschafte oranje T-shirts. Na een aantal jaar zijn T-shirts aan vervanging toe en vanuit de 
vrijwillige ouderbijdrage worden dit soort zaken dan ook bekostigd.   
 
De organisatie van activiteiten vergt een hoop tijd en het is voor ons handig dat we een 
beroep kunnen doen op de inzet hulpouders/-verzorgers (denk bijvoorbeeld aan het 
Klompenfeest). Zonder de inzet van hulpouders/-verzorgers is het bijna praktisch onmogelijk 
een feest goed en veilig te organiseren. We hopen dat we met dit bericht ouders/verzorgers 
bewust maken, dat we onze kinderen een leuke schooltijd kunnen geven waarin extra 
activiteiten alleen mogelijk zijn met de inzet van ouders/verzorgers. Alleen met elkaar 
kunnen we er iets moois van maken! Uiteraard hopen we op deze manier ook het belang van 
deze vrijwillige bijdrage te benadrukken; zonder inkomsten zijn extra activiteiten helaas niet 
mogelijk.  
 
Wil je ondersteunen bij een activiteit? Aanmelden kan via het schoolformulier (reeds 
verstrekt vanuit de Wingerd, of op te vragen bij de leerkrachten).  
 
Met groeten vanuit de OSA,   
Susanne Rutenfrans (voorzitter) , Miriam Schoneveld (Penningmeester) , Linda Ligtenberg, 
Linda Siero , Corinne v.d. Vliert  en Ingeborg Boshuis   

Jaarverslag MR 
Als u het jaarverslag wilt ontvangen kunt u mij een mail sturen (b.radstake@pcbovoorst.nl). 
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Stagiaires 
Mijn naam is Laura Verschure, ik ben 20 jaar oud en 
woon in Zutphen. Een paar weken geleden ben ik 
begonnen met het tweede leerjaar van de pabo. 
Deze studie volg ik in Zwolle aan het Windesheim 
college. Het komende halfjaar ben ik te vinden in 
groep 2. Elke dinsdag zal ik er zijn en lekker 
meedraaien in de groep. 
Vorig schooljaar heb ik een half jaar stagegelopen in 
groep 4 op de Wingerd. Zo ken ik de school en de 
leerkrachten al.  
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om creatief bezig te zijn en een goed boek te lezen. Ook ben 
ik graag met mijn vriendinnen en zit ik graag op terras. Ik heb erg veel zin in aankomende 
periode. Als u ooit een vraag heeft, stel hem gerust als u mij tegenkomt!   
Groeten,  Laura Verschure 
 

Nieuw kleuterthema 
De groepen 1 en 2 zijn deze week begonnen met het opbouwen van hun nieuwe thema: 'wij 
gaan naar het bos'. Hoe kon dit thema beter geïntroduceerd worden dan door samen naar 
het bos te gaan! We hebben herfstmaterialen verzameld en heerlijk met elkaar gespeeld. Er 
werd volop samengewerkt om grote takken te verslepen naar hun 'boomhut'. De materialen 
die we meegenomen hebben, gaan we gebruiken om de klas en de gang in herfst-sferen te 
brengen en mooie nieuwe hoeken te maken. Zo hebben we bijvoorbeeld een herfsttafel 
waar we o.a. kunnen onderzoeken welke materialen we gevonden hebben in het bos en 
waar we verhalen kunnen (na)spelen. Ook willen we op de gang een kabouter-bos-huis gaan 
bouwen. De inbreng van de kinderen is bij het vormgeven van een thema erg belangrijk; 
daarmee geven we de kinderen eigenaarschap en proberen we zo veel mogelijk aan te 
sluiten bij hun belevingswereld. Hierbij kunnen we jullie hulp vanuit thuis heel goed 
gebruiken! We zijn namelijk nog op zoek naar materialen om het kabouterhuis aan te 
kleden. Denk bijvoorbeeld aan: houten boomstammetjes (om op te zitten), paddenstoelen, 
natuurlijke materialen ter decoratie, poppetjes van kabouters, verkleedkleren (zoals 
puntmutsen en baarden), rode of roodwit-gestipte doeken, etc. Als u iets te leen heeft, 
horen we het graag! U kunt zich melden bij juf Maaike in groep 2.  
Alvast bedankt namens onze kleuters! 

 
Gelukslessen 
Woensdag 28 september beginnen de gelukslessen voor groep 4, 6, 8 en 7 
Woensdag 5 oktober mogen groep 5, 2, 3 en 1 beginnen. De lessen vinden dan om de week 
plaats. In totaal volgen de kinderen 12 lessen.  
De kinderen krijgen ook thuiswerkopdrachten. Het zou fijn zijn als u dit samen met uw kind 
maakt thuis. 
We hebben er zin in! 
 

Volgende nieuwsbrief 
Vrijdag 7 oktober     


