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Agenda
6 februari
7 en 16 februari
10 februari
17 februari

Rapport wordt uitgegeven
Gespreksavonden
Talentenworkshops groep 2 t/m 4
Werkochtend groep 1 t/m 3. Deze leerlingen
zijn vrij
Inloopmiddag groep 5 en 6
Teamstudiedagen, alle leerlingen zijn vrij
Voorjaarsvakantie
Grote rekendag
Werkochtend groep 1 t/m 3, deze leerlingen
zijn vrij
Schoolvoetbal groep 8
Studiedag team
Pasen
Koningsdag
Vakantie
Bevrijdingsdag, alle leerlingen zijn vrij
Schoolfotograaf
Schoolkamp groep 8
Hemelvaartsdag
Vrije dag

22 februari
23 en 24 februari
27 februari t/m 3 maart
22 maart
7 april
12 april
13 april
14 april t/m 17 april
21 april
24 april t/m 28 april
5 mei
8 mei
22 mei t/m 24 mei
25 mei
26 mei

Talentenworkshops
Vrijdag 10 februari worden er weer workshops georganiseerd voor de leerlingen van groep 2 t/m 4.
Onze leerlingen kiezen uit de volgende workshops:
Techniek en ICT
-Metselen, tentje
bouwen, hijskraan.
-Knikkerbaan,
tandwielen en een
bellenblazer maken.

Wetenschap en
natuur
-Verzorgen van
cavia’s.
-Proefjes doen.

Sport
-Voetbal
-Bootcamp

Kunst en cultuur
-Muziek
-Kleien
-Koekjes bakken
-Pannenkoeken
bakken

De invulling van de talentenworkshops is divers. Zo zijn er ouders, leerkrachten en studenten met
talent die invulling geven aan de workshops,
We hebben er weer zin in!

Nieuwe leerling in groep 5
Vanaf maandag 30 januari is er een nieuwe leerling in groep 5: Lesja Reins. We wensen Lesja een
gelukkige en leerzame tijd toe op de Wingerd.

CJG
Goed gedaan!
Het leuke van complimentjes en schouderklopjes geven, is dat je ook jezelf ermee oppept.
Door het goede te benoemen, ga je namelijk anders naar je gezin kijken. Je bent even niet de
politieagent of scheidsrechter die voortdurend klaarstaat om in te grijpen.
Wist je dat er tien complimentjes nodig zijn om één negatieve opmerking te compenseren? Probeer
je kinderen daarom elke dag een welgemeend compliment te geven. Daar wordt iedereen vrolijk(er)
van!

Virtual reality op de Wingerd!
Deze periode is er een nieuw onderdeel toegevoegd aan de talentenworkshops op de Wingerd in
Twello. De wereld van virual reality. Vijf brillen zijn aangeschaft om deze nieuwe wereld te
ontdekken. De leerlingen uit groep 5 t/m 8 hebben eerst een aantal apps gedownload op hun
mobiele telefoon en zijn toen –met de bril- op ontdekkingstocht gegaan. Zo zijn ze terecht gekomen
in Jurassic Park, in de rollercoaster en in de onderwaterwereld. Ook hebben ze via de app Street view
de Eiffeltoeren en Londen kunnen bekijken. De leerlingen van deze workshop zijn erg enthousiast
geworden over de mogelijkheden die virtual reality biedt. Ongetwijfeld loopt deze workshop in maart
weer snel vol.

Jumbo Binnendijk
Bij Jumbo Binnendijk krijgt u bij elke €10,- aan boodschappen een speciale voucher. Elke voucher
vertegenwoordigt 1 sponsorpunt. Aan het einde van de actie wordt op basis van deze toegekende
sponsorpunten een bedrag van € 5000,- verdeeld over de deelnemende scholen/ verenigingen. Wij
willen graag buitenspelmateriaal aanschaffen voor de leerlingen. Mocht u hier boodschappen doen,
wilt u dan voor ons sparen?

School van de week
Woensdag 15 februari zijn we uitgeroepen als school van de week. De leerlingen kunnen dan voor €
3,60 gaan zwemmen in De Schaeck. De kortingskaartjes liggen voor het kantoor van meester Arjan.

