
Nieuwsbrief 
  

 September 2020 
 
Agenda: 
 
30 sep. Start kinderboeken-

week op De Wingerd 
 
10 t/m 18 okt. Herfstvakantie 
 
27nov.   Studiedag (alle lln.vrij) 
 

 
 
KOM rooster: 
 
Week 38: 14 t/m 18 sept  
Farao luistert niet,  
Exodus 7:1-13 
Tien plagen, Exodus 7-10 
De uittocht,  
Exodus 12:29-42 
 
Week 39: 21 t/m 25 sept 
Door de zee, Exodus 14 
Brood uit de hemel, Exodus 16 
Water uit de rots, Exodus 17:1-7 
 
Week 40: 28 sept t/m 2 okt  
Bezoek van Jetro, Exodus 18 
De berg Sinai, Exodus 19 
De tien geboden, Exodus 20 
 
Week 41: 5 t/m 9 okt  
Mozes gaat de berg op,  
Exodus 24:12-18 en 31:18 
Het gouden kalf,  
Exodus 32:1-6 
Mozes komt terug,  
Exodus 32:15-20 
 
 

 

 

 

 

De Wingerd;  

Chr. School voor (V)SO aan ZML  

De Verbetering 5, 

9744DZ  Groningen 

Telefoon: 050 526 25 76 

E-mail: info@wingerdzml.nl 

website: www.wingerdzml.n l  
      
 

 
Het VSO doet mee aan de “Avond”4Daagse 
Elk jaar deden wij als Wingerd mee aan de 4Mijl4You op de 
zaterdagavond voor de 4 Mijl van Groningen. Dit jaar is er 
echter vanwege de Corona regels alleen een virtuele tocht op 
de zondagmiddag. Dat leek ons voor onze school minder 
geschikt.  
Maar er is een alternatief. VSO 1,2,3, en 4 gaan meedoen 
aan de Avond4Daagse Home Edition. Hierbij is het de 
bedoeling dat je binnen 2 weken 4x een afstand van 5 km 
wandelt. Via een app kun je steeds verschillende routes van 5 
km rondom de school uitzetten. 

Zie verder de website 
www.avond4daagse.nl  
De beloning is een mooie 
medaille voor iedereen. 
Wij willen gaan wandelen tijdens 
de gymlessen van 15, 17, 22 en 
24 september. VSO 3 en 4 

tussen 9:00 en 10:00. VSO 2 en 1 tussen 11:00 en 12:00. 
We hopen op mooie wandeltochten. 
 
 

Hier een bericht van SO1.  
Juf Gera heeft afscheid genomen van SO1 en ze is nu in SO4 
en SO5. Gelukkig zien we haar nog wel op school! Op 
maandag en dinsdag is juf Janet in SO1 en de andere dagen 
is juf Grietje er.  
Juf Paula heeft ook afscheid genomen (nu in SO3) en juf 
Bertine is terug van zwangerschapsverlof.  
We werken op het moment in SO1 aan het lichaamsbesef. 
We hebben ons gezicht in de spiegel bekeken en geprobeerd 
dit na te maken door ogen, neus , mond en oren op de juiste 
plek te plakken. De kinderen mochten ook zelf in de spiegel 
kijken en zeggen: ik ben…….. Ook hebben alle kinderen zelf 
een spiegel geknutseld. Verder hebben we over de letter s 
gewerkt. Alle werkstukken hangen nu in de hal of in de klas. 
Het is jammer dat ouders nog steeds niet in de klas kunnen 
komen. Gelukkig hebben we een klassenapp waarin we elke 
dag foto’s sturen. En daarin zetten we ook wat we elke dag 
hebben gedaan. Dit doen we i.p.v. de weekbrief. Nu staat de 
herfst voor de deur. In de volgende nieuwsbrief zullen we 
vertellen wat we in de herfst hebben gedaan.  
Groeten van alle kinderen en juffen van SO1: Diana, Bertine, 
Grietje en Janet 
  

mailto:info@wingerdzml.nl
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VSO TP 1 nieuws 

We zijn in dit nieuwe schooljaar 
alweer helemaal gewend! 

We beginnen de week altijd heel 
enthousiast met de kookles. 
Afgelopen maandag stond ‘de 
vergiet”, centraal. Hoe ziet een 
vergiet eruit en wat kun je ermee? 
Volgens de kinderen was het een 
kom met gaatjes. En dat was wel 
heel raar. 

We ontdekten dat je met een vergiet 
groente en fruit schoon kunt maken. 
Zoals bijvoorbeeld lekkere aardbeien. 
Dat hebben we natuurlijk 
uitgeprobeerd! En daarna een 
lekkere fruitsorbet gemaakt met 
aardbeien. Hmmm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opruimactie VSO 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

VSO 3 en VSO 4 
Spreekbeurten 
In VSO 3 en 4 zijn we weer 
begonnen met de spreekbeurten. 
Teun deed zijn spreekbeurt over 
Pokémon. Hij wist er veel over te 
vertellen en had de spreekbeurt heel 
goed voorbereid. Teun had van alles 
meegenomen, zoals games en een 
Nintendo DS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opruimactie 
Met VSO 3 en VSO 4 hebben we weer meegedaan aan de 
Opruimactie van de Gemeente Groningen. Als beloning 
kregen we een subsidie, waar we wat lekkers van gekocht 
hebben met drinken.  
Op 5 en 6 oktober komen de milieustewards weer een les 
geven in alle klassen op De Wingerd. 
 
 
 
 
 
 
 
  Spreekbeurt Teun 
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Bijzondere start van het schooljaar 
Het is een bijzondere start geweest 
van het schooljaar. Een start waarin 
we gelukkig weer alle leerlingen op 
school hebben, maar waar we ook 
volwassenen moeten weren van 
school. Corona heeft veel invloed op 
de dagelijkse gang van zaken. En dat 
voelt toch niet goed. Dat je ouders 
toch wat buiten de deur moet 
houden; dat willen we niet. Zeker niet 
als je weet hoe belangrijk het is om 
goed samen op te trekken met 
ouders. Maar de veiligheid gaat 
boven alles. En we maken daar dan 
toch maar deze keuze.  
Bij deze nieuwsbrief ook een brief 
van onze bestuurder die aandacht 
vraagt voor de problemen die kunnen 
ontstaan doordat teamleden thuis 
moeten blijven i.v.m. (lichte) klachten. 
Het is goed dat u daar op voorbereid 
bent. En ik hoop dat we snel een 
goed vaccin hebben waardoor alles 
weer normaal kan worden. Ik zie daar 
erg naar uit.  
 
De basisschoolapp is vorig schooljaar 
gebruikt in SO 1 en SO2. En vanaf de 
komende week kunnen ook alle 
andere groepen ermee gaan werken. 
Bij deze nieuwsbrief zit een aparte 
brief die daarover gaat. Via de app 
kunt u voortaan het laatste nieuws 
van de groep/school volgen en 
andere relevante informatie vinden. 
Ook verlof kunt u voortaan via de app 
aanvragen. Onze teamleden gaan de 
komende periode hun best doen om 
nieuws uit de groepen via de app met 
u te delen.  
 
Ik wens u namens het hele team van 
onze school een prettig en gezond 
nieuw schooljaar toe. 
Albert Kamphuis 
 
 
Vrije dag? Doorgeven aan taxi svp 
Even een kleine herinnering. 
Wanneer uw kind een vrije dag heeft, 
bijvoorbeeld door een studiedag, dan 
moet u dat zelf doorgeven aan het 
vervoersbedrijf. Dan staan zij niet 
voor niets aan de deur ’s 
morgensvroeg.  
 
 

Studiedag 27 november 
Graag attenderen we u nog even op  
de studiedag van 27 november. Alle leerlingen zijn deze dag 
vrij.  
 
 

Vakantierooster 
2020 - 2021 

Herfstvakantie 10-10 t/m 18-10 

Studiedag 1 27 november 

Kerstvakantie 19-12 t/m 03-01 

Studiedag 2 8 februari 

Voorjaarsvakantie 20-02 t/m 28-02 

Studiedag 3 1 april 

Goede Vrijdag /Pasen 02-04 t/m 05-04 

Koningsdag 27-04-2019 

Meivakantie 01-05 t/m  16-05 

Bevrijdingsdag 05-05 
Valt in de meivakantie 

Hemelvaart 13-05 t/m  14-05 
Valt in de meivakantie 

Pinksteren 24-05 

Zomervakantie 10-07 t/m 22-08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 
VSO 2 
Tuintjes Westpark 
Met VSO 2 gaan we op donderdag 
naar de Tuintjes op de fiets, samen 
met stagiaire Indra en/of meester 
Helmer. We konden aardappels, uien 
en wortels oogsten. Als het regent 
kunnen we gelukkig in een gebouwtje 
op de tuinen aan de slag. Juf Hedy 
(medewerker Westpark) vertelt ons 
dan van alles over insecten, planten 
etc. Ook hebben we zelf een smoothy 
gemaakt van wortels en bieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


