
Nieuwsbrief CBS De Wingerd 
 

    
 
   
   

 
   
 
    
 
 
 
 

 

 

Nieuwsbrief      06 
 
 
 

 

 
  

    AGENDA oktober 
 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 

Fijn dat het na enkele jaren weer 
kon. Het was een geslaagde avond. 
We kregen veel enthousiaste 
reacties en hebben zelf ook erg 
genoten van deze avond. Mooi dat 
er zoveel gezinnen aanwezig waren 
en meededen met de vossenjacht. 
We zijn alweer aan het nadenken 
over de activiteit voor volgend jaar. 
Ideeën zijn uiteraard van harte 
welkom. 

 

De Wingerd Swingt! 
Gisteren zijn de groepen 5 t/m 8 begonnen met de dansworkshops. 
In onze gymzaal kregen onze leerlingen een uur lang les in het 
dansen en konden ze hun energie prima kwijt! 
Maandag zijn de groepen 1 t/m 4 aan de beurt. 
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Voorstelling Giga Groen voor  
groep 3 en 4 in de bibliotheek 
 

Stagiaire 
Mijn naam is Kim van der Veen, ik ben 15 jaar oud en kom dit jaar 
stage lopen op De Wingerd. Ik begin dit jaar aan de opleiding 
onderwijsassistent en daarvoor moet ik op de maandag en dinsdag 
stage lopen, dit ga ik doen in groep 4 en heb er super veel zin in! In 
mijn vrije tijd vind ik het heel erg leuk om te sporten en om met 
vrienden te zijn. Ik hoop dat ik veel ga leren op stage en ik weet 
zeker dat het een heel leuk jaar gaat worden. 
 

Kinderboekenweek 
Woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek met het 
thema; Giga-groen! We gaan de Kinderboekenweek openen 
op het schoolplein met alle kinderen. We zullen een gedicht 
voorlezen, we dansen en zingen het lied. In de groep gaan we 
daarna het spel; “De Mask-voorlezer" spelen. Welke 
leerkracht hoor jij nu 
voorlezen? 
 
Omdat natuur centraal 
staat, lijkt het ons leuk 
als iedereen zoveel 
mogelijk in het groen 
gekleed gaat. 

Gedurende drie weken zijn we in de groepen bezig met lezen, 
leesplezier, boekpromotie en we gaan het hebben over de 
onderwerpen natuur, dieren, klimaat etc. 
 

Tijdens de inloopochtend op 19 oktober van 08.20-08.35 kunt u komen bekijken wat de groepen 
omtrent een onderwerp gemaakt hebben. De onderbouw gaat het vooral over het bos/land 
hebben. De middenbouw gaat over de zee werken en de bovenbouw heeft lucht als thema. 

 
In de gang komt een boekentafel met de nieuwste boeken te staan, 
met als onderwerp de natuur. Hier gaan wij veel uit voorlezen! Als 
jullie willen kunnen jullie boeken kopen bij de Primera (deze actie is al 
uitgelegd in de nieuwsbrief). Ook is het lezen thuis belangrijk en 
vooral leuk om te blijven doen! 
 
We sluiten de Kinderboekenweek af met een boekenruil op het plein, 
op de vrijdag voor de vakantie. Ook gaan we met de groepen 3 t/m 8 
naar het Blotevoetenpad, voor een leuke natuur- en groepsactiviteit. 
Verdere informatie hierover volgt ook nog. We hebben er zin in! 
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Gelukslessen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inmiddels hebben alle groepen de eerste les gehad! 

 
Communicatie naar ouders wb resultaten 
Ter info (voor de groepen 5 t/m 8): 
• Na een toets komt er een cijfer op het toetsblad, deze gaat dan direct mee naar huis. 
Toelichting (waar nodig) is dan besproken met de kinderen.* 
• Digitale toetsresultaten worden aan kinderen verteld en waar nodig 
besproken/toegelicht. * 
• Mocht de ontwikkeling van een leerling anders gaan dan verwacht, dan worden 
ouders op de hoogte gebracht (Bellen, Parro) 
• Tiidens het ouder-kindgesprek mogen er geen verassingen zijn wat betreft de 
ontwikkeling. 
• *Eigen verantwoordelijkheid leerling (visie) 

 
Bijlage 
Sport Maandkalender Voorst Actief - Oktober (2022) 
 

Volgende nieuwsbrief 
Vrijdag 21 oktober 
    


