
 
 

  

De Pers                         9 maart 2017             nummer 11                            
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Start nieuwe leerkrachten 
We zijn blij dat alle vacatures nu definitief vervuld zijn. Welkom juf Mathilde in ons midden. Afgelopen maandag is zij 
gestart in groep 1b/2b. We wensen je een goede tijd toe onder Gods zegen. De vorige keer werd al melding gemaakt 
van de start van juf Marleen in groep 8b. Dit doet zij samen met juf Rianne en juf Alinde. Een goede samenwerking 
toegewenst. Fijn dat jullie met liefde en toewijding aan deze opdracht willen beginnen. 
 
Ouderbetrokkenheid 3.0 
In het najaar is een enquête uitgezet n.a.v. een ouderavond over ouderbetrokkenheid 3.0. Kort en kernachtig gaat het 
daar over tien criteria waaraan de school moet voldoen om een 3.0 school te zijn. Het gaat bij 3.0 om de 
samenwerking tussen ouders en school voor het onderwijs en de ontwikkeling van uw kind.  
Iets minder dan 20 % van de ouders hebben de enquête ingevuld. Dat betekent dat er geen conclusies aan 
verbonden kunnen worden. Wel gaan we verder met het traject. Na de zomervakantie hopen we een vergadering te 
kunnen beleggen met een regiegroep bestaande uit ouders en leerkrachten.  
Met onze nieuwe directeur Lizo Koppejan kan dan een echte start gemaakt worden met dit project.                            
 
Facturen GPOWN 
In week 11 en 12 (13 en 20 maart) worden de facturen voor de ouderbijdrage, bestuursbijdrage en TSO naar u 
toegezonden.  
 
Vakantierooster concept  
Dit ligt momenteel bij de MR ter bespreking. In principe zullen we het rooster van de provincie volgen.  
Binnenkort volgen de concrete data. 
 
Luizencontrole 
Afgelopen dinsdag zijn er twee ouders geweest die de luizencontrole hebben verzorgd. Heel erg bedankt voor jullie 
inzet daarin.  Daar er sprake was van een behoorlijke onderbezetting van ‘controleurs’ zijn alleen de kinderen in groep 
1 en 2 gecontroleerd. Daarom de oproep aan u om deze keer uw kind in groep 3 t/m 8 zelf goed te controleren. 
Mochten er ouders/grootouders zijn die de volgende keer mee willen helpen dan horen we dat graag van u. 

 
Agenda 
9,13,15,21 maart : oudergesprekken 
Ma 13 maart : weeklied : psalm 98:1 
Ma 13 maart : weekopening groep 8b 
Ma 20 maart : weeklied : Opwekking 698 
Ma 20 maart : geen weekopening ( was aanvankelijk groep 1b/2b) 
 

Met vriendelijke groeten, 
Arend Schutte 
teamleider 

waarnemend directie Hart voor alle kinderen! 



Save the date! 
 
Woensdag 5 april 2017 is er een Thema avond op De Wingerd! 
“Opvoeden anno 2017, makkelijker gezegd dan gedaan” 
U bent deze avond van harte welkom op onze school. 
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde bijlage bij deze Pers. 
Wij hopen je dan te ontmoeten! 
 
IdentiteitsCommissie: Tineke Drijver, Anja Slump en Addien Joosse 
 

 
 

TSO-rooster 
 
Week 11 Vaste TSO Aanvullende TSO 
Maandag 
13-03 

Eline Rademaker 
Laura en Pieter van de Sluis 
Estelle Hirdes 

Anne Drijver 
Noel van der Hulle 

Dinsdag 
14-03 

Anniek  Mimpen 
Thijs Joosse 
Lisa Flipse 

Toine van Bennekom 
Levi Bolleman 

Donderdag 
16-03 
 

Loïs van Daalen 
Rachel Paul 
 

Ruben Geelhoed 
Michaël Ruissen 
Kiano Henraath 

Vrijdag 
17-03 

Loïs van Daalen 
Marit Wisse 
Sjoerd den Ouden 

Seb Melse 
Louise Kristalijn 

 
Bij verhindering graag zelf ruilen. 
De namen die in de kolom ‘aanvullende TSO’ staan kunnen onderling ruilen. 
Als er vragen en/of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen met: 
Eline van Daalen (tso-coördinator), wingerdtso@gpown.nl 
 
Week 12 Vaste TSO Aanvullende TSO 
Maandag 
20-03 

Eline Rademaker 
Lars Verschuure 
Nina de Ridder 

Renco Harinck 
Floris Burger 

Dinsdag 
21-03 

Anniek  Mimpen 
Niels Molendijk 

Kevin Brouwer 
Ruben Elenbaas 
Roel Dingemanse 

Donderdag 
23-03 
 

Loïs van Daalen 
Timo de Putter 
 

Ewout van Hoek 
Kjeld den Hollander 
Rosalyn Goetheer 

Vrijdag 
24-03 

Loïs van Daalen 
Marit Wisse 

Matthijs van den Berge 
Esmee Flipse 
Eva Wisse 
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Nieuws van onze groepen 
 
Groep 1a/2a en groep 1b/2b 
Beste ouders en verzorgers van de kinderen van groep 1 en 2, 
We heten in groep 1/2b juf Mathilde welkom en wensen haar een hele fijne tijd toe in deze groep en bij ons op 
school. De afscheidsdag van juf Janna was een hele gezellige dag. Juf Janna heeft genoten van de afscheidslunch in 
'het grote restaurant van juf Janna'.  
Dinsdag was er een tandartsassistente in de groep om te vertellen over tandenpoetsen en gezonde voeding. Een hele 
leerzame les voor de kinderen. 
De komende weken werken we over de sloot. We hebben allerlei activiteiten rondom dit thema. Zo mogen de 
kinderen in kleine groepjes naar de sloot met een schepnetje en een emmertje. Sommige kinderen hebben al kleine 
visjes gevangen!  
Groep 2 leert de o van otter. We zijn heel benieuwd wat de kinderen meebrengen voor de letterhoek. Dat is weer een 
mooie uitdaging! We hebben al heel wat letters geleerd en sommige kinderen maken daar ook al woordjes van... leuk 
om te zien dat de beginnende geletterdheid zo op gang komt!  
Groep 1 oefent met het cijfer 9 en groep 2 met het cijfer 19. 
Ook hebben we de komende tijd weer oudergesprekken met u. Het is altijd fijn om even een moment contact te 
hebben om de voortgang en ontwikkeling te bespreken. Uiteraard is daar tussen door ook gelegenheid voor.  
We stellen een goed en prettig oudercontact zeer op prijs!  
De gymles is  nu definitief op donderdag. Makkelijk zittende kleding is dan heel fijn!  
De Bijbelverhalen zijn de komende weken: 
* Vier vrienden met hun verlamde vriend 
* Het dochtertje van Jaïrus 
* Genezingen op de Sabbat 
* Genezing in het huis van de Romeinse hoofdman 
* De genezing in Betzata  
* De melaatse van Samaria 
In verband met een verhuizing heten we Chris de Boer van harte welkom in groep 2a. In groep 2b heten we 
eveneens welkom: Jivanya!  
Met vriendelijke groet, Juf Mathilde, juf Suzanna en juf Dineke 

 
Groep 3 
Wij zijn weer lekker uitgerust gestart na de vakantie. We heten Eline welkom in onze groep. Ze is in de vakantie naar 
Goes verhuisd. Veel plezier op onze school en bij ons in de groep Eline!  
Begin volgende week ronden we kern 7 van lezen af. Volgende week neem ik ook de Veilig en Vlot toets af van  
kern 7. Voor de vakantie zijn we met het nieuwe blok van rekenen begonnen. In dit blok maken we een start met het 
leren van handige manieren om sommen tot 10 snel uit te kunnen rekenen.   
We werken over het thema “de kaart”. De eerste opdrachten zijn inmiddels gemaakt: huisjes, kaarten en 
plattegronden. Het is ook erg leuk om over het thema uit het leesboekje te werken: piraten. We tekenen schatkaarten 
en zingen over piraten. Tijdens de oudergesprekken deze en komende weken, liggen de themamapjes klaar. Als u het 
leuk vindt, kunt u eens kijken wat er zoal gedaan is de afgelopen maanden.  
Fijn om jullie te spreken over de ontwikkeling en het welbevinden van jullie kinderen.  
De Bijbelverhalen gaan nog even over de zwerftocht door de woestijn en de inname van het land Kanaän.  
Vriendelijke groet, Ingeborg Bakker en Janita de Bruijne 

Groep 4 
God hoort! Op biddag was dit de boodschap die we mee kregen. Wat is dat toch heerlijk te weten dat God altijd 
luistert en dat we zeker mogen weten dat hij geeft wat wij nodig hebben. Dinsdag hebben we, tijdens de 
kanjertraining, weer een spel gedaan, waarbij de kinderen merken en soms ontdekken wat belangrijk is als je als team 
een opdracht moet uitvoeren. Overleg je niet dan duurt het lang voordat de opdracht klaar is. Wil iedereen de leiding 
nemen, dan lukt het ook niet. Elkaar een tip geven werkt goed. Doe je de opdracht dan nog een keer dan gaat alles 
beter en met meer plezier! De kinderen hebben een  inlogcode gekregen voor BLOON. Op deze site kunnen ze 
spellingswoorden oefenen. Ik heb hier andere  woorden ingezet dan de woorden uit de methode. Op deze manier 
moeten ze de spellingsregels zelf toepassen. Op school gaan een aantal kinderen  hier intensief mee oefenen.  



De tafels van 1 t/m 5 moeten we nu goed uit ons hoofd leren. De kinderen  krijgen een kaartje mee naar huis waarop 
de tafel staat die ze thuis kunnen oefenen.  
Ons nieuwe thema bij Thematisch werken is VOEDING. De schijf van 5 hebben we bekeken, Wat is fruit wat groente, 
en wat eet je van de plant; het blad, de vrucht of de bloem?  
Gymmen: vrijdag 17 maart 
Met vriendelijke groeten, Janita en Margriet                                                                                                                                           

Groep 5 
Na een week vakantie zijn we weer begonnen met frisse moed. 
Deze week ronden we met rekenen hoofdstuk 7 af. Vrijdag hebben we de papieren toets en vandaag de snappet  
toets om alvast te oefenen.  
Met spelling zijn we gestart met het oefenen van werkwoorden. Ik speel, hij speelt en wij spelen.  
De taaltoets van thema 5 hebben we afgelopen donderdag gemaakt. We gaan donderdag en vrijdag nog 
herhalingsoefeningen doen en maandag beginnen we met een nieuw thema. 

 
Met het thema  zijn we bezig over verbindingen: vormverbinding, materiaalverbinding, 
voorwerpverbinding, sjorverbinding, metselverband, pengatverbinding en 
zwaluwstaartverbinding…………..hebt u hem nog?   Erg leerzaam en interessant.  
Vrijdag hebben we het over kogellagers! Echt natuurkunde. 
Maandsluiting: Deze staat gepland op vrijdag 31 maart. U kunt het dan alvast in uw 
agenda zetten. Verdere informatie volgt. We gaan lekker veel zingen en spelen. 
 

We hadden en hebben de afgelopen en volgende weken ook een stagiaire in de klas. Hij doet de opleiding 
onderwijsassistent. We hopen dat hij het fijn mag hebben bij ons op school. Zijn naam is Sieger Boot. 
Huiswerk komende tijd: 
Toets Engels :  Donderdag 16 maart: woordjes leren 
Toets Naut:  Dinsdag 21 maart 
Toets TOPO: Donderdag 23 maart 
Levend Water 
10 maart: Maken 21 
17 maart: Toets 21 en 22 
24 maart : Maken 23 
31 maart: Toets 23 en 24                      
Groeten van Suzanne en Sonja 
 
Groep 6 
Na een lekkere week vakantie zijn we afgelopen maandag weer bijna allemaal op school terug gekomen. Helaas 
waren er drie kinderen ziek. We hopen dat we morgen weer allemaal aanwezig kunnen zijn. We hebben dinsdag onze 
rekentoets gemaakt van blok 7. Dit was voor de meeste kinderen niet al te moeilijk om te doen. Wel gaan er af en toe 
wat kinderen te snel door de opgaven heen met het gevolg dat er een foutje wordt gemaakt wat eigenlijk niet nodig 
is. Woensdag hebben we met elkaar een mooie biddag viering gehad in de Ontmoetingskerk. 
Donderdag en vrijdag zijn de toetsen van spelling en taal blok 5 aan de beurt. Dat betekent dat we volgende week 
weer aan nieuwe blokken gaan werken. Met rekenen gaan we verder met nog grotere getallen. We gaan nu tot de 
100 000. Dus ook weer leren waar is welk plekje op de getallenlijn. Hoe spreken we deze getallen uit? Gelukkig maakt 
het voor het optellen en aftrekken  niet uit hoe groot of klein ze zijn. Want alles tellen we op en trekken we onder 
elkaar af. Dat lukt steeds beter. Het mooie is dat sommige kinderen echt ontdekken dat dit veel handiger  en 
makkelijker is dan hoe we het voorheen deden. 
Met het thema zijn we dinsdag begonnen met de Landbouw. Een thema boekje waar van alles bij zit. Het is een proef 
voor een eventuele nieuwe methode waarin geschiedenis, aardrijkskunde en natuur onderdelen zijn. De eerste start 
was leuk. We zijn benieuwd. Hierbij hoort ook software voor het digibord. Daar zit allerlei extra's in zoals filmpjes e.d.  
Dinsdag hebben alle kinderen alvast 2 bladen voor de volgende topotoets: Noord Brabant en  Limburg. (30 maart ) 
mee naar huis genomen. 1 kaart met de plaatsnamen erop geschreven en een blinde kaart. Ik weet dat een groot 
aantal kinderen dit prettig vinden met leren. Het leren van de topo lessen is een must, want dit is iets wat je niet 
zomaar weet.  
 
 



Vrijdag gaat de lijst met Engelse woorden unit 4 -  groep 6 mee om thuis te oefenen. De toets duurt nog wel even, 
want we gaan vrijdag beginnen met deze unit. Voor de meivakantie doen we deze toets in elk geval. De echte datum 
spreken we nog af in de groep. Als we zo'n afspraak maken schrijven heel veel kinderen dit trouw op in hun agenda! 
Vrijdag 17 maart toets Levend Water les 21 en 22.  
Diezelfde vrijdag 17 maart wil ik ook mijn verjaardag vieren. Voor de kleine pauze hoeven de kinderen niets mee te 
nemen. Daar zal ik voor zorgen. Op mijn verlanglijstje staat deel 4 van de psalmen, een duur boek. Daarom staat er 
een potje op tafel waar de kinderen een bijdrage in mogen doen. Dan kan het op die manier bij elkaar worden 
gespaard. Voor in de tuin wil ik ook graag planten hebben die meerjarig zijn.  
Vrijdag 24 maart hopen we onze maandsluiting nog een keer op te voeren in samenwerking met Stichting Present. 
We hopen dit in Goes Noord in het Erasmuspark op te voeren voor de mensen die daar in dagbehandeling zijn voor 
o.a. dementie. Via de klassenouder, Jared zijn moeder,  zal het vervoer worden geregeld. We hopen dit vrijdagmorgen 
tussen 10.00 uur - 11.45 uur te doen. Leuk om dit stuk nog eens op te voeren. Het is fijn als er een aantal mensen 
kunnen rijden.  
Tot zover het nieuws uit onze groep.  Hartelijke groeten, Idith Scheele 
 
Groep 7 
We hebben elkaar leuke verhalen kunnen vertellen over wat we in de vakantie gedaan hebben. Fijn dat iedereen weer 
veilig terug is van vakanties. Maandagmiddag zijn we naar de voedselbank geweest in Goes. Het was een bijzondere 
ervaring! De kinderen mochten veel doen en meehelpen bij allerlei activiteiten. Ze kregen ook nog uitleg over alles 
wat ze doen in de voedselbank. Mooi om te zien wat daar allemaal gebeurd voor onze naasten!  
In de klas gaan we verder met taal en spelling. Met spelling oefenen we de woorden met een trema en woorden die 
eindigen  op –isch.  We zijn met rekenen begonnen in een nieuw blok. Daarin leren we nog beter rekenen met 
procenten, we leren oppervlakte- en inhoudsmaten en ook vermenigvuldigen met grote getallen.  
We oefenen hard voor het theoretisch verkeersexamen. Dit staat gepland op donderdagmiddag 6 april.  
De verkeersexamens maken we gewoon in de klas. De examenboekjes hebben we inmiddels ontvangen.  
Dat betekent dat we nog een paar weken hard kunnen oefenen met oefenexamens in de klas. In juni volgt dan pas 
het praktisch verkeersexamen.  
We zijn druk in ons hoofd met het voetbaltoernooi. We willen graag eerlijke teams en sportieve wedstrijden. Daarvoor 
hebben we echt nog begeleiders nodig  voor de jongens op 5 april en voor de meisjes op 12 april !! Wie wil helpen?? 
Alleen dan kunnen we met elkaar een fijne, gezellige en sportieve voetbalmiddag hebben. 
Aanstaande vrijdagmiddag gaan we nog een keer turnen in het Omnium. Het zou fijn zijn als alle kinderen weer op de 
fiets kunnen komen! Het sporten is rond 14.30 uur klaar dus daarna fietsen we met elkaar weer terug naar school om 
daar af te sluiten. 
Deze week en de komende weken staan de oudergesprekken gepland. We hopen veel ouders te ontmoeten! 
Hartelijke groeten, Juf Alinde & juf Paulina  
Huiswerk: 
Vrijdag 10 maart: Levend Water maken les 20 en FIETS MEE 
Dinsdag 14 maart: Toets Engels H. 5 
Vrijdag 17 maart : Toets LW les 21 en 24. Maken les 24 

Groep 8a en groep 8b 
In groep 8a hebben we het over de komende 2e Kamerverkiezingen. De kinderen hebben zelf een politieke partij 
opgericht, waarbij ze hun eigen partijprogramma opstellen. De standpunten die hierin staan beschreven lichten ze in 
een korte presentatie toe. Wat daarbij opvalt is dat de standpunten van de kinderen heel wat socialer zijn, dan bij 
menig bekende politieke partij.  
Aanstaande vrijdag zullen de kinderen een waar debat gaan voeren over de standpunten die ze hebben. Daarna gaan 
ze hun stem uitbrengen op de politieke partij die hen het meeste aanspreekt. Welke partij zal winnen? 
De verkiezingen van volgende week zullen we ook op de voet volgen. De verkiezingen lenen zich uitstekend voor 
lessen in mediawijsheid. Hoe herken je of nieuws dat je hoort echt is, of nepnieuws is? Belangrijk om hier bewust 
mee om te gaan! Blijkbaar wordt hier thuis ook over gesproken ,want kinderen wisten hier al best veel vanaf. 



 

De kinderen die mee hebben gedaan met het schaaktoernooi hebben het goed gedaan! Ze plaatsen zich voor de 
Zeeuwse Kampioenschappen. 18 maart hopen ze de strijd aan te gaan met andere scholen uit Zeeland.  
Jongens: succes! 
Het schoolvoetbaltoernooi voor de kinderen uit groep 7 en 8 komt er weer aan. Op woensdag 5 april en woensdag 12 
april zal deze happening plaatsvinden. Voor de groepen acht zijn we voor de jongens en de meiden nog op zoek naar 
een begeleider voor die dag. Mocht u of een ander familielid een team willen begeleiden, dan kunt u zich aanmelden 
bij de leerkracht. 
We leven weer toe naar het paasfeest. Het feest van Jezus’ overwinning! In de lijdenstijd zullen we hier regelmatig 
nadrukkelijk bij stilstaan. Zo leven we toe naar Goede Vrijdag. We hadden het in de klas al over het carnaval. Welke 
betekenis dit “feest” nu heeft, en wat de oorspronkelijke bedoeling van dit feest is.  

Huiswerk: 

9 maart: maken ww-spelling  19 

10 maart: TOETS Levend water Hoofdstuk 16,17,18,19 en 20 

14 maart: TOETS Engels Unit 4 en maken rekenboekje metriek blz. 1 som 1 t/m 20 

16 maart: maken ww-spelling 20 

17 maart: maken Levend Water blz. 42 en 43 

21 maart: TOETS Engelse woordjes en maken rekenboekje metriek blz. 1 som 21 t/m 40 

23 maart: ww-spelling 21 

24 maart: maken Levend Water blz. 44 en 45 

Met vriendelijke groet, meesters en juffen van groep 8 

 
Gbs De Wingerd 
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