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Agenda
22 februari
23 en 24 februari
27 februari t/m 3 maart
22 maart
29 en 5 maart
31 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

Inloopmiddag groep 5 en 6
Teamstudiedagen, alle leerlingen zijn vrij
Voorjaarsvakantie
Grote rekendag
Talentenworkshops groep 5 t/m 8
Talentenworkshop groep 2 t/m 4
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

Voorleeskampioen

Lisa Bakkenist uit groep 8 heeft de kwartfinale van de
voorleeswedstrijd gewonnen. Afgelopen zaterdag 11 februari
vond deze happening plaats in de bibliotheek in Twello. Er
deden in totaal 10 voorleeskampioenen mee aan de wedstrijd.
Ieder met een hoog niveau. Landelijk zijn er nu nog 3206
voorleeskampioenen. Op naar de volgende ronde. Lisa, veel
succes maar bovenal veel plezier!

Ouderbijdrage cursusjaar 2016-2017
Betreft: Vrijwillige ouderbijdrage
Beste ouder(s) / verzorger(s),
De leerkrachten van De Wingerd organiseren veel activiteiten voor hun leerlingen. Activiteiten die de
sfeer verhogen en de band tussen leerlingen onderling en met de leerkrachten verstevigen. Denk
maar eens aan het Sinterklaasfeest, de gezinsactiviteiten en de jaarlijkse sportdag. Deze activiteiten
worden voor een groot deel betaald uit de ouderbijdrage.

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor leuke en leerzame activiteiten
De ouderbijdrage komt ten goede aan activiteiten of zaken waarvoor geen of weinig geld is vanuit de
overheid. Activiteiten die door de kinderen erg op prijs gesteld worden. Bijvoorbeeld de Kerstviering,
culturele uitjes, de aankleding van de lokalen, aanschaf van boeken, sportdag en het afscheid van
groep 8. Maar ook de aanschaf van een nieuw speeltoestel of sportattributen.
Maak uw ouderbijdrage van €32,50 per kind uiterlijk 28 februari 2017 over
U betaalt voor het aantal kinderen dat u op school heeft. (U hoeft voor maximaal 3 kinderen te
betalen).
U kunt het geld overmaken op IBAN: NL02RABO 03628.29.586
T.n.v. Stichting P.C.B.O. Voorst te Twello. Vermeld bij uw betaling de naam of namen van uw
kind(eren).
Kunt u de ouderbijdrage niet betalen? Geef dat aan ons door
Bel of mail Arjan Wierenga als u de ouderbijdrage niet kunt betalen. Samen zoeken we dan naar een
oplossing. Bijvoorbeeld betalen in termijnen of uitstel van betaling.
Uw bijdrage is belangrijk om alle extra’s voor uw kinderen te betalen
De jaarlijkse ouderbijdrage is vrijwillig. Maar het bedrag is heel belangrijk om de extra activiteiten te
kunnen betalen. Het is dus erg fijn als u hieraan wilt bijdragen.
Alvast hartelijk bedankt.
Met vriendelijke groet,
Arjan de Valk
Penningmeester Oudercommissie

CJG
Onbetaalbare herinneringen kosten niets
De leukste dingen die jij je van vroeger herinnert zijn meestal niet de dingen die veel geld hebben
gekost. Met weinig of geen geld kun je dus onvergetelijke dingen doen!
Een paar voorbeelden:
-

Sleep alle matrassen naar de woonkamer en ga als gezin bij elkaar logeren
Trek op zondagmiddag de stekker uit de telefoon en ga foto’s en video’s kijken
Ga met je kinderen wildkamperen bij een kampeerpaal van Staatsbosbeheer
Organiseer een voetbaltoernooi met alle kinderen en vaders uit de buurt
Maak een groeimeter op de binnenkant van de kast. Zet eens per jaar voor ieder gezinslid een
nieuwe streep en plak er een foto of tekening bij

Tussenschoolse opvang
Gezien de grootte van de groepen zijn we naarstig op zoek naar extra overblijfmedewerkers. Onze
groepen overschrijden de gewenste 15 leerlingen. Op deze manier kunnen we sommige groepen wat
kleiner maken.
We hebben een specifieke vacatures voor een overblijfmedewerker op de maandag in groep 6.
Daarnaast hebben we op termijn nog twee overblijfmedewerkers nodig.
Wilt u hier meer informatie over? U kunt terecht bij juf Anna. (tso-dewingerd@outlook.com)

Aanschaf nieuwe spelmaterialen kleuterbouw
De kasten in de kleutergroepen zijn weer rijk gevuld! De kleuterleerkrachten hebben de afgelopen
week nieuw spel- en ontwikkelingsmateriaal aangeschaft.

Ook zijn de kinderen dit jaar verrast met twee nieuwe fietskarren!

Wij hopen op heel veel speelplezier!

