Nieuwsbrief
Een zonnige start!
Na hopelijk voor een ieder een fijne en
zonnige vakantie zijn we afgelopen maandag weer gestart. Wat was het fijn om de
ouders weer terug in de school te mogen
verwelkomen.

Wij zijn allemaal heel erg geschrokken van
de oorlog in Oekraïne. De leerlingen van
de leerlingenraad willen ook graag geld
inzamelen voor de vluchtelingen. Zij hebben een flessenactie bedacht! U heeft hier
al via parro informatie gekregen.
De flessen stromen binnen!
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Juf Karin 40 jaar in het onderwijs
Het was 9 februari 1982 toen juf Karin haar onderwijs carrière begon! Inmiddels staat juf Karin al 40
jaar met heel veel plezier voor de klas. Op donderdag 10 februari heeft juf Karin samen met de kinderen in de klas een feestje gevierd! Een groot feest
ter ere van dit prachtige jubileum heeft Karin nog te
goed!

Belangrijke data:
Kriebelcontrole

7 t/m 11 maart

Week van de lentekriebels

Week van 21 maart

Lesvrij / Studiedag

22 maart

Theoretisch verkeersexamen groep 7

29 maart

Informatieavond groep 7

29 maart

Grote rekendag

30 maart

Archeon (groep 6,7,8)

5 april

Palmpasen
Gisteren is er in Parro al een oproepje gezet:
We zijn op zoek naar kinderen die op zondag
10 april om 9.30 u naar de Josephkerk willen
gaan. Zij kunnen dan een palmpaasstok meenemen en na de mis naar een opgegeven
adres brengen. In de kerk wordt er ook nog
een broodhaantje op de palmpaasstok gezet.
Wij zullen de stokken op school versieren! U
kunt uw zoon of dochter opgeven via dewingerd@rvko.nl Graag de naam en de klas van
uw zoon of dochter vermelden!
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De Wingerd in actie
Na een gezellig carnavalsfeest, waarna de voorjaarsvakantie
van start ging, zijn we nu in de vastentijd aangekomen. Binnen
deze vastentijd (de 6 weken voor Pasen) gaan we onze leerlingen enthousiasmeren om geld op te halen voor een goed
doel. We volgen lessen om de leerlingen bewust te maken van
het feit dat er kinderen zijn die het minder goed hebben dan
zijzelf. Op maandag 21 maart krijgen de kinderen een kluskaart
mee naar huis. We vragen de kinderen klusjes te doen voor
familie of bekenden om zo geld op te halen. Op deze manier
kunnen ze met verschillende klusjes tot wel €7,50 verdienen.
Ze krijgen 3 weken de tijd om geld op te halen. Uiterlijk vrijdag
8 april wordt het opgehaalde geld ingeleverd.
De opbrengst maken we bekend tijdens de Paasviering. Het
opgehaalde bedrag gaat naar projecten van Vastenactie in ontwikkelingslanden. Deze organisatie steunt wereldwijd jaarlijks
vele kleinschalige projecten. Meer informatie kunt u vinden op
www.vastenactie.nl

Studiedag
Dinsdag 22 maart hebben de kinderen een vrije dag!
Het team van de Wingerd zal tijdens de studiedag zich
verder scholen omtrent de Kanjertraining.
Tijdens de studiedag komen verschillende onderwerpen op sociaal emotioneel gebied aanbod.

Informatieavond groep 7
Dinsdag 29 maart organiseren we op de Wingerd een
informatieavond voor de ouders van groep 7. Tijdens
deze informatieavond informeren we u als ouder over
het traject naar het voortgezet onderwijs. Dit traject
start al in groep 7 met het pré avond.
We zullen de avond om 19.00 uur starten.
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Hemel en Aarde
Zoute druppels. Onze lessen levensbeschouwing gaan de komende
weken over Traan. Eigenlijk zijn tranen rare dingen. Druppels die uit
je ooghoeken stromen, over je wangen biggelen en zout op je lippen
vallen. Je kunt er niet zoveel aan doen, ze zijn er gewoon en het is
vaak heerlijk om eraan toe te geven en ze de vrije loop te laten. Kinderen huilen meestal ook makkelijk en snel. Tegelijkertijd zijn tranen
sterke uitingen van gevoelens. Niet alleen van verdriet, maar ook
van ontroering of blijdschap.
Huilen is niet iets ergs, niet iets goeds of iets slechts, niet iets voor
kleintjes, niet iets dat zo snel mogelijk voorbij moet zijn, niet iets dat
te lang of te kort kan duren. Tranen zijn er gewoon, als ze komen
kun je ze niet tegenhouden en het is klaar als het klaar is. Het is mooi
om stil te staan bij wat er dan eigenlijk gebeurt en hoe het voelt.
Tranen en troost zijn heel direct met elkaar verbonden. In de lessenseries van alle bouwen besteden we uitgebreide aandacht aan gevoelens en troost. We nodigen kinderen uit om daar verschillende
aspecten aan te ontdekken, bijvoorbeeld door te bedenken hoe het
is om getroost te worden en zelf te troosten.
Tranen zijn zo universeel dat er in culturen en godsdiensten over de
hele wereld en van alle tijden verhalen en rituelen zijn. Misschien
kent u het verhaal over de god Shiva, die naar het leven van mensen
keek en tranen van verdriet liet stromen op aarde. Van de gestolde
tranen, rudraksha, maken mensen gebedssnoeren.
Joodse families houden elk jaar de seidermaaltijd, waarin zoute en
bittere smaken de boventoon voeren. Zo houden ze de tranen in
herinnering die vloeiden tijdens de slavernij en de uittocht uit de
slavernij in Egypte.
Qi Gong is een Chinese traditie waarin het leven gezien wordt als
stromen van energie die langs meridianen in je lijf lopen. Tranen horen daarbij en zijn onderdeel van die stromende levensenergie.
De komende weken leven we ook toe naar Pasen, het feest rond het
overlijden van Jezus en de opstanding. Ook in het paasverhaal vloeien tranen. Tegelijkertijd is het een kleurrijke en levendige viering van
het leven.
We hopen met de kinderen op een gevoelige manier stil te staan bij
wat tranen zijn. Het gaat niet alleen om verdriet, maar ook om
troost, ontroering, blijdschap, opluchting en energie. Eigenlijk om
het leven zelf.
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Juf Elsemieke terug in de klas
Juf Elsemieke is na haar zwangerschap weer aan de
slag gegaan op de Wingerd. Juf Elsemieke geeft dit jaar
les aan groep 5. De juf gaf aan weer heel veel zin te
hebben om aan de slag te gaan!

Carnaval op de Wingerd
De laatste dag voor de voorjaarsvakantie was het dan eindelijk zover, Carnaval! Wat hebben we een groot feest gevierd met elkaar. Er werd gedanst en hard mee gezongen met de
nieuwste Carnaval hits. In de klassen werd er genoten van de overheerlijke pannenkoeken
die door ouders zijn gebakken en uiteraard zag iedereen er super uit! We hebben spiderman, een kok, een dokter, een prinses en nog veel meer verkleedde kinderen gezien!

Archeon groep 6,7,8
Op de Wingerd is het traditie dat de kinderen in groep 6 een bezoek brengen aan het Archeon. De
ouderraad zorgt al jaren voor de bekostiging van dit uitstapje. Vanwege de Corona maatregelen is
dit uitstapje de afgelopen twee jaar komen te vervallen.
De ouderraad heeft het geld voor dit bezoek wel gereserveerd laten staan. Dit betekent dat dit
schooljaar de groepen 6,7 en 8 het Archeon zullen bezoeken. Ook groep 5/6 zal dit jaar in zijn geheel meegaan. Vanwege de groepsvorming en praktische kant is hiervoor gekozen.

In onze jaarkalender treft u dit uitstapje aan op
maandag 4 april. Aangezien het Archeon op
maandag gesloten is, zullen wij op dinsdag 5
april gaan. De kinderen verzamelen om 08.15
uur in de klassen (vertrek bus om 08.45 uur) en
zullen om 15.30 uur weer terug zijn. De bussen
zullen vertrekken/aankomen op de hoek van de
IJssellaan en het Kroonkruid.
Volume 1, Issue 1
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Wist u dat….?

Kroonkruid 107A
2914TK Nieuwerkerk a/d IJssel
0180-316271
De Wingerd, een school waar het
fijn is om te leren,
te spelen en te vieren

•

Er weer een nieuwe stageperiode is aangebroken?

•

Wij juf Melina verwelkomen op dinsdag in groep 1/2b en juf Floor op
vrijdag in groep 1/2a?

•

Wij hen een leerzame stageperiode toewensen?

•

Wij op woensdag 30 maart meedoen aan de Grote Rekendag? Dit een
dag is die helemaal in het teken staat van onderzoekend leren rekenen? Dit jaar het thema ‘Bouwavonturen’ is?

•

Wij het super fijn vonden om de ouders weer in de school te mogen
verwelkomen.

•

Er in de school hard gewerkt wordt aan een nieuwe look?

•

Meester Daan bij SBS 6 samen met groep 8B op tv is geweest?

Nieuwe leerlingen op de Wingerd!
In februari zijn op school gekomen:
Tim Abbring

groep 1-2B

Ezra Bendanon

groep 1-2A

Gabriël Kartodimedjo groep 1-2B
Veel plezier op onze school.

