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Beste ouders, verzorgers, 

We zien om ons heen dat er nog steeds 

besmettingen plaatsvinden. In gezinnen bij 

ouders en bij kinderen. Gelukkig is het nog 

niet zover gekomen dat er een groep in 

quarantaine moest vanwege positief 

geteste ouders en kinderen. Dit willen we 

graag zo houden! 

In en bij school doen we ons best om de 

anderhalve meter in acht te nemen en  

mondkapjes of face-shields te dragen. 

Soms wordt er gewerkt met een 

spatscherm op een instructietafel. 

We vinden het allemaal niet fijn, toch willen 

we zo veilig en verantwoord mogelijk 

omgaan met elkaar. We kijken naar 

mogelijkheden om het voor de kinderen en 

de medewerkers zo werkbaar mogelijk te 

houden op een prettige manier. 

We kiezen er ook voor om bij de start en 

aan het eind van de schooldag als 

medewerkers buiten een mondkapje te 

dragen. Zo kunnen we af en toe even een 

gesprekje met een ouder aangaan. We 

vragen van u als ouders ook of u alert wilt 

blijven op het afstand houden van elkaar bij 

het brengen en halen van uw kind. Mocht u 

toch geen afstand kunnen houden dan is 

het wenselijk om een mondkapje te dragen. 

We willen allemaal graag dat de kinderen 

naar school kunnen blijven gaan! 

Met vriendelijke groet, namens het team, 

Henny Janssens 

 

 

Welkom nieuwe leerling 

We heten Katharina van harte 

welkom op De Wingerd in groep 

1/2 A. 

We hopen dat je een fijne tijd hebt 

bij ons op school! 

 

Dalton door de Daltoncommissie 

Veiligheid is één van de pijlers van Dalton. 

Je veilig voelen binnen de school, zodat je 

je optimaal kunt ontwikkelen. Na een lange 

periode van thuiswerken, vinden wij het 

belangrijk dat de kinderen zich op school 

weer veilig op hun plekje voelen. Veiligheid 

kun je zien door het verspreid spelen op de 

pleinen en de bovenbouw kinderen die een 

mondkapje dragen. Maar anderzijds vinden 

we het belangrijk dat de kinderen weer aan 

elkaar wennen door extra aandacht te 

geven aan de PBS regels, hoe gaan we met 

elkaar om. En door veel samenwerkings-

opdrachten te doen binnen de groep. 

Juf Julia en juf Carolien 
 

Jaarkalender 

Op de jaarkalender staan activiteiten die 

niet door kunnen gaan. Voor de komende 

weken staan een opa & oma ochtend 

gepland en een Koffie-uurtje. Helaas 

kunnen deze leuke ontmoetings-momenten 

niet plaatsvinden i.v.m. de 

coronamaatregelen. 

We nodigen u graag uit in school wanneer 

het weer mogelijk is. 

Voor de actuele agenda verwijs ik u naar 

het ouderportaal Social schools en de 

agenda in de nieuwsbrieven. 

 

 

Uit de leerlingenraad 

Op 18 februari hebben wij een 

vergadering gehad. We hebben 

het over WNF gehad en we 

hebben een meter voor het 

Goede doel gemaakt. We gaan een 

fietsenrek regelen voor de steppen. En we 

gaan nog bellen voor bordjes tegen 

hondenpoep bij de school. 

Namens de leerlingenraad, Lauren en 

Robin. 

 

Groen Plein 

Samen met de Meenthe hebben we het 

traject van het Groene plein weer 

opgepakt. De hovenier Booiman heeft het 

plan dat indertijd gemaakt is in 

samenwerking met kinderen, ouders en 

schoolteams gezien en weer vorm gegeven. 

We doen ons best om dit voorjaar nog een 

start te maken met een deel van het 

Groene plein. Binnenkort krijgt u hierover 

meer informatie. 

 

 

 

Nieuwsbrief: 11 maart 2021 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

18 maart MR vergadering 

25 maart Volgende nieuwsbrief 

 

Bijbelvertelrooster 

Week 11: 15-03 t/m 19-03 

Thema: Help mij toch! 

Lucas 9: : 28-36 en 10: 25-42 

Een man ligt hulpeloos langs de kant van 

de weg. Is er niemand die hem helpt? 

Uiteindelijk komt er een Samaritaan langs, 

iemand uit een ander volk. Hij geeft de 

man hulp die hij niet verwacht had. 

Een tijdje later is Jezus op bezoek bij Maria 

en Marta. Maria luister naar de Heer, terwijl 

Marta druk bezig is in huis. Kan Maria haar 

niet helpen? Jezus vertelt dat Maria het 

goede gekozen heeft. 

 

Week 12: 22-03 t/m 26-03 

Thema: Ik doe het goed, toch? 

Lucas 18: 9-14, 19: 28-48 en 22: 1-23 

Twee mensen gaan bidden: de één is heel 

blij met zichzelf, de ander schaamt zich. 

Juist die tweede wordt gehoord door God, 

zo vertelt Jezus. Deze week horen we ook 

over de intocht in Jeruzalem en het begin 

van het lijdensverhaal. 

 

6 maart 2021 - de Dag van de 

Logopedie – eHealth 

 

Op 6 maart 2021 is het in heel Europa de 

Dag van de Logopedie. Logopedie kent veel 

verschillende behandelgebieden, 

werkwijzen en patiënten. Ieder jaar wordt 

tijdens de Dag van de Logopedie een ander 

thema uitgelicht. Dit jaar staat in het teken 

van eHealth. 

 

Het afgelopen jaar heeft het digitale werken 

en de digitale zorg grote sprongen 

gemaakt. Dit geldt ook voor de werkwijze 

van de preventief logopedisten. Door de 

coronamaatregelen werden er nieuwe 

mogelijkheden gezocht om zoveel mogelijk 

werkzaamheden door te kunnen laten gaan.  

Door de wisselende maatregelen, passen 

we de werkwijze ieder moment aan op wat 

op dat moment mogelijk is. 

Veel screeningen en observaties doen we 

op dit moment via (video)bellen. 

Gesprekken met ouders vinden tijdelijk niet 

face-to-face plaats, maar telefonisch. 

Ouders en pedagogisch medewerkers 

maken filmpjes van de kinderen waar 

vragen over zijn en sturen dit naar ons op. 

Op deze manier kunnen wij meedenken, 

adviseren en indien  

nodig doorverwijzen.  

 

0-4 jarigen 

Op sommige locaties worden normaal 

gesproken groepsobservaties uitgevoerd. 

Deze zijn tijdens deze periode komen te 

vervallen. Mochten er hierdoor twijfels zijn 

over kinderen, laat het ons gerust weten.  

Voor de individuele observaties geldt dat 

we op het moment van aanmelding kijken 

of het mogelijk is om langs te komen, of 

dat de voorkeur uitgaat naar (video)bellen. 

We zullen dit altijd met de pedagogisch 

medewerkers en ouders overleggen.  

 

4+ jarigen 

Voordat Covid19 bekend was, werkten we 

al met de digitale vragenlijsten. Ouders van 

kinderen uit groep 1 en groep 2 ontvangen 

een Vragenlijst Logopedie via 

www.mijnkinddossier.nl. Dit blijkt tijdens 

de coronamaatregelen een hele goede 

uitkomst. De mening van de leerkracht 

blijft voor ons erg belangrijk. Als er twijfel 

is over de spraak- taalontwikkeling, 

mondmotoriek of stemgebruik van een 

leerling in uw klas, neem dan contact met 

ons op. Afhankelijk van de geldende 

maatregelen op dat moment, overleggen 

we wat we kunnen betekenen. 

 

Mogelijkheden tijdens de 

coronamaatregelen 

Dankzij eHealth is, ook tijdens de 

coronamaatregelen, een heleboel mogelijk! 

 

Zijn er twijfels of vragen over de spraak, 

taal, mondmotoriek, haperingen en/of het 

stemgebruik van een kind? 

 

 Laat het ons gerust weten. 

We zijn bereikbaar via 

logopedie@ggddrenthe.nl 

 
 

bon voor sportverenigingen en scholen 
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