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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Oudergesprekken                            
Afgelopen weken zijn er weer vele gesprekken geweest met u over de vorderingen en het welbevinden van uw kind. 
We vinden het fijn en belangrijk dat we deze momenten met elkaar kunnen hebben. We hebben elkaar nodig om 
samen in beeld te krijgen wat elk kind nodig heeft. We nodigen u uit om ook naast de ‘officiële’ gesprekken contact 
met ons op te nemen als er iets is. Een luisterend oor, een kleine aanpassing of dat beetje extra aandacht kan vaak 
een groot positief effect teweegbrengen. 
 

Schoolbezoek donderdag 30 maart 
Volgende week donderdag komt de centrale directie op bezoek. Zij bezoeken jaarlijks alle scholen van GPO-WN.  
In deze week zijn de Zeeuwse scholen aan de beurt. Om te volgen hoe de stand van zaken is op school worden 
gesprekken gehouden met ouders, kinderen, leerkrachten en schoolleiding. Aan het eind van de dag krijgen we een 
terugkoppeling. Samen kunnen we elkaar ondersteunen, scherp houden en aanmoedigen om ons onderwijs zo goed 
mogelijk inhoud te geven. Mooi dat alle betrokkenen daarin een inbreng kunnen hebben. 
 

Parkeren 

Het zal u opgevallen zijn dat het parkeren achter de school wat krapper is geworden vanwege de aanbouw van 
nieuwe woningen. Velen van u zoeken inmiddels een plekje in de wijk. Vanuit de wijk kregen we echter opmerkingen 
dat een aantal parkeerplekken bij de woningen privé zijn. Dit is echter nog niet aangegeven met een bord. Dat maakt 
het voor ons nog wat lastig. Als de borden geplaatst zijn is het duidelijk. Tot die tijd is het misschien goed om zelf de 
overweging te maken of u al dan niet met een privé parkeerplaats te maken hebt. Onlangs heeft een van de 
buurtbewoners enige schade ondervonden aan de auto. In de haast van het parkeren kan dat wellicht niet opgevallen 
zijn. Mocht er iemand zijn die dit mogelijk herkent, neem dan even contact op met de school. 
Opnieuw bedankt voor al jullie medewerking en flexibiliteit, want dat zien we zeer zeker! 

 
Schoolwas 
De schoolwas wordt op dit moment door het schoonmaakbedrijf gedaan. Nu hebben we afgelopen maand nieuw 
keukentextiel aangeschaft voor de keuken en de units. Hier zijn we erg blij mee en we hopen daar ook lang gebruik 
van te maken. We willen daarom heel graag de schoolwas laten verzorgen door ouders van de school. Voor het 
wassen ontvangt u een vergoeding! Wie wil voor ons de schoolwas doen en zorgen voor een frisse en hygiënische 
uitstraling van onze school? Meerdere ouders kan natuurlijk ook, dan kunnen we was verdelen. 
Graag horen wij van u, aanmelden kan via Anneke de Ruiter, administratie. 
 
Wijzigingen schoolgids: 

Fam. Alblas (Skye gr.6 en Roos gr.3) 
Nieuw vast nummer is 0113-308198 
Mobiele nummer: 06-31927624 
 
Fam. Paul (Rachel gr.7, Markus gr.5, Nathan gr.2 en Eva-Anna gr.1) 
Per 1 april a.s. nieuw adres: 
Zilveren Schoe 11 
4464 JS  GOES 



Even voorstellen 
Lizo Koppejan: 
Mijn naam is Lizo Koppejan. Met ingang van 1 augustus 2017 start ik met mijn werkzaamheden 
als directeur van GBS De Wingerd en GBS De Sterrenpracht en volg ik Arriën Boes op.  
In het leiden van een basisschool heb ik ervaring opgedaan op meerdere scholen in Middelburg 
en Vlissingen. Momenteel ben ik directeur van Christelijke basisschool De Wissel in Vlissingen. 
Samen met mijn vrouw en onze kinderen woon ik in Arnemuiden.  
Het is prachtig om samen met de collega’s en met u als ouders te werken aan de ontwikkeling 
en de groei van uw kinderen en ze een veilige en stabiele basis te geven. Geweldig om te mogen 
weten dat de kinderen geliefd en gekend zijn bij onze God en dat we over Hem mogen vertellen.  
Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan en om kennis met jullie te maken! 

 
Rianne Wisse-Meijaard: 
Begin januari, tijdje geleden, ben ik gestart in groep 8b. Een enerverende groep vol leuke, 
spontane kinderen! De kinderen weten inmiddels al aardig wat over mij. Mijn naam is Rianne 
Wisse-Meijaard. Ons gezin is vorig jaar naar Goes verhuisd. We hebben een zoon Sander en 
een dochter Anouk op het voortgezet onderwijs. Onze jongste dochter Eva zit in groep 7 van  
De Wingerd. Ik houd van hardlopen, fietsen, wandelen, zingen en gitaar spelen. Een lekker dik 
boek lezen en op een terrasje een drankje drinken geeft mij ook ontspanning. ’s Zomers 
houden wij ervan om met ons gezin te kamperen in Frankrijk. Samen met jullie kinderen gaan 
we er een leuke tijd van maken in groep 8b! Hartelijke groet, Rianne 

 
Agenda : 
Ma 27 maart: lied van de week: Psalm 22:1, de weekopening wordt verzorgd door groep 5. 
Di 28 maart: Inloopspreekuur MR, 15:00 uur tot 15:30 uur 
Do 30 maart: Schoolbezoek door de centrale directie van GPO-WN. 
Woe 5 april: Thema avond voor ouders, 20.00 uur tot 22.00 uur 
Vr 7 april: Studiedag, alle kinderen vrij! 

 
Vakantierooster 2017-2018 
Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar 2017-2018 is vastgesteld door de MR van onze school. 

Vakantierooster 2017-2018 
 van  t/m 
Herfstvakantie Maandag 16-10-2017 Vrijdag 20-10-2017 
Kerstvakantie Maandag 25-12-2017 Vrijdag 05-01-2018 
Voorjaarsvakantie Maandag 19-02-2018 Vrijdag 23-02-2018 
Pasen Vrijdag 30-03-2018 Maandag 02-04-2018 
Meivakantie Maandag 23-04-2018 Vrijdag 04-05-2018 
Hemelvaartvakantie Donderdag 10-05-2018 Vrijdag 11-05-2018 
Pinksteren Maandag 21-05-2018  
Zomervakantie Maandag 09-07-2018 Vrijdag 17-08-2018 
Studiedag Vrijdag 16-02-2018  
Studiedag Dinsdag 26-06-2018  

 

 
Met vriendelijke groeten, 
Arend Schutte 
teamleider 
waarnemend directie  
 
Hart voor alle kinderen! 
 
 



 
 
Bericht van de Identiteitscommissie 
Beste ouder/verzorger, Kom je ook naar de thema-avond? 
Heb je je al aangemeld? Graag even een mailtje naar icdewingerd@gpown.nl 
Neem je misschien nog iemand mee? 

 
Thema-avond woensdag 5 april 2017 
“Opvoeden anno 2017, 
makkelijker gezegd dan gedaan” 

  
spreker: Dorine Sommer, trainer bij de Parenting Children Course 
http://www.alphanederland.org/parentingcourse 
  
Grenzen – Ontwikkelen van vrijheId 

  
Allemaal hartelijk welkom! Inloop met koffie/thee om 19.45 uur,  programma begint om 20.00 uur. 
We kijken uit naar een boeiende en inspirerende avond en hopen dat jij er ook bij bent! 
GBS De Wingerd, Hilleweg 3, Goes 
Identiteitscommissie: Anja Slump, Tineke Drijver, Addien Joosse 
 
Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad: 
Op dinsdag 28 maart houden wij weer een inloopspreekuur. Alle ouders en personeelsleden van De Wingerd zijn van 
harte welkom in het lokaal van groep 3.  Van 15.00 uur tot ongeveer 15.30 uur zijn wij daar aanwezig. We zouden dit 
keer graag jullie ideeën horen over het volgende thema: 
Hoe ben ik als ouder meer betrokken bij de ontwikkeling van mijn kind?   
Hiermee bedoelen we het meedenken als ouder, het meer in contact zijn met de leerkracht, het ondersteunen van 
huiswerk, het meedenken in het schoolleven van je eigen kind. Waarin kunnen we elkaar als ouders en leerkrachten 
versterken? Met al jullie andere vragen en tips zijn jullie ook van harte welkom. 
Graag tot dinsdag! Groet, de MR-leden 
 

 

TSO-rooster 
 
Week 13 Vaste TSO Aanvullende TSO 
Maandag 
27-03 

Eline Rademaker 
Laura en Pieter van de Sluis 

Beau Marijs 
Sophie Nijsse 
Dorien van Sluis 

Dinsdag 
28-03 

Anniek  Mimpen 
Thijs Joosse 

Emma Metske 
Liselot van der Plas 
Jesse Slager 

Donderdag 
30-03 

Loïs van Daalen 
Rachel Paul 

Amasja Herrebout 
Max Visscher 
Sophie Westerbeeke 

Vrijdag 
31-03 

Loïs van Daalen 
Sjoerd den Ouden 
Marit Wisse 

Rosalie Baaijens 
Dafne Beute 

 
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 
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Week 14 Vaste TSO Aanvullende TSO 
Maandag 
03-04 

Eline Rademaker 
Lars Verschuure 
Nina de Ridder 

Sem van Veen 
Aran de Witte 

Dinsdag 
04-04 

Anniek  Mimpen 
Niels Molendijk 

Thijmen Bouma 
Priscilla van den Bos 
Ramon Wiskerke 

Donderdag 
06-04 
 

Loïs van Daalen 
Timo de Putter 
Marit Wisse 

Tamar Openneer 
Boaz Groen 
 

Vrijdag 
07-04 

 
STUDIEDAG-VRIJ 
 

 
STUDIEDAG-VRIJ 

 

Nieuws van onze groepen 
 
Groep 1a/2a en groep 1b/2b 
Afgelopen dinsdag hebben we met alle kleuters zonnebloempitten gezaaid op het schoolplein. Spannend! Wanneer 
zullen de eerste zonnebloemplantjes boven komen? Deze week sluiten we het thema 'Lente' af. Ons nieuwe thema 
wordt: 'Het ziekenhuis'. Voor dit thema zijn wij nog op zoek naar knutselmateriaal: (thee)doosjes en olvaritpotjes. 
Verder zijn we nog op zoek naar onderbroekjes voor de ongelukjes die soms nog wel eens gebeuren. Hebt u thuis 
nog een onderbroekje van school of eentje die u niet meer nodig hebt? Wij zijn er blij mee! 
Vandaag hebben we de letter 't' aangeleerd. Iedereen mag iets meenemen wat begint met de letter 't' voor de 
lettertafel.  
We heten Maaike Kooistra, Jenthe van Beveren, Luuk Joosse en Joah Berge, Jivayna Jackson en Sem den Hollander 
welkom.  
De Bijbelverhalen voor de komende twee weken zijn: 
Intocht in Jeruzalem 
Voetwassing en avondmaal 
Jezus in de hof en gevangen 
Jezus wordt gekruisigd en begraven 
Opstanding van Jezus 
Verschijning aan Tomas. 
Ter herinnering: woensdagochtend 19 april zijn de kleuters vrij. Zij worden op vrijdagochtend op school verwacht voor 
de koningsspelen. Om deze dag goed te laten verlopen zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. U kunt zich daarvoor 
opgeven bij juf Dineke of juf Idith. Groeten van Juf Dineke, juf Suzanna en juf Mathilde. 
 
Groep 3 
Dit keer helaas geen bericht uit groep 3. Bedankt juf Tineke (donderdag) en juf Alinde (vrijdag) voor het invallen in 
onze groep. Juf Ingeborg wensen we van harte beterschap en hopen dat ze dinsdag weer bij ons in de groep is. 

Groep 4 
De laatste Bijbelverhalen gingen over Esther en Jona. We gaan nu verder met Ezra, een gedeelte van het volk keert 
terug uit ballingschap. We onderbreken twee weken, omdat we dan de lijdensverhalen en de verhalen over de 
opstanding gaan vertellen. De paasliederen die we bij de viering gaan zingen, oefenen we de komende tijd.                                                                                                                 
Verschillende kinderen hebben al een gedeelte van een melk- of sappak meegenomen, waarin we gaan proberen 
radijs, wortel of bruine boon te kweken. Ook hebben er weer 3 kinderen een power point gemaakt. We hopen dat 
iedereen in groep 4 aan de beurt komt, zodat ze kennismaken met het maken van een PP.                                                                                                                                               
Het is fijn dat de tafels bij de meeste kinderen er al goed in komen. We blijven zoveel mogelijk oefenen, zodat ze op 
tempo opgezegd kunnen worden. Volgende week is de tafel van 9 aan de beurt. 
Op 5 april is het GROTE REKENDAG op De Wingerd. De kinderen gaan weer in een circuit aan de slag met 
rekenopdrachten. Het onderwerp is Meten, Bewegen en Construeren. Om dit te kunnen doen is er hulp nodig bij de 
opdrachten. Per groepje van 4 leerlingen één volwassene. Wie wil er helpen?? U krijgt van te voren de uitleg op 
papier. Fijn dat u op de oudergesprekken iets op de selfie’s hebt gezet, de kinderen waren erg benieuwd of ze hun 
eigen selfie terug kregen en wat erop stond. Met vriendelijke groeten Janita en Margriet 



 

Groep 5 
Hoera! We zijn gestart met het oefenen voor de maandsluiting! We leren leuke liedjes en spelen een spannend 
verhaal. We hebben ook super mooie maskers gemaakt met meester Sieger. Dat belooft heel leuk te worden.... 
31 maart vanaf 14.30 uur in de hal. Welkom allemaal! 
De Bijbellessen gingen over de verheerlijking op de berg, de grootste in het koninkrijk en de goede Herder. Vrijdag 
moeten we de les in Levend Water hebben gemaakt. 
We hebben het thema over verbindingen afgesloten. Dat was soms best moeilijk met de toets vragen. Nu zijn we 
begonnen over vervoer. We leren over de absolute en relatieve afstand, transportkosten, containeroverslag, 
knooppunten. Natuurlijk hebben we filmpjes gekeken over ''onze" Rotterdamse haven. 
Met rekenen zijn we al bijna aan het eind van het rekenblok. We kunnen goed optellen en aftrekken tot 1000 (met 
splitsen), we vermenigvuldigen sommen als 5 x 0,58 en schatten eerst wat de uitkomst kan zijn. 
Ook bekijken we welke getallen door welk cijfer deelbaar is. Bij meetkunde leren we over plattegronden, herhalen we 
de symmetrieassen (spiegelen) en de relatie tussen kg en g. We leren dat 3,150 kg = 3kg en 150 gr 
Op woensdag 5 april doen we mee met de grote rekendag! We zijn benieuwd wat we dan allemaal gaan leren en 
doen. U hoort er vast van... 
Bij spelling hebben we geleerd hoe we de persoonsvorm (PV) kunnen vinden. We maken de zin vragend en de PV 
komt vooraan. Ook oefenen we met woorden op -em, -elen, -enen en -eren. (Categorie knabbelen) De oude 
categorieën blijven belangrijk om te herhalen...dan zakken ze niet weg. In BLOON staan de juiste woordlijsten van dit 
blok steeds klaar. Ook thuis oefenen is super! 
Groetjes van Sonja & Suzanne 
Huiswerk: 
Donderdag 23 maart: Toets Topo Wateren 
Vrijdag 24 maart: Maken Levend Water les 23 
Vrijdag 31 maart: Toets Levend Water 23 + 24 

 
Groep 6 
Woensdag was  een gezellige feestdag in de groep. Een aantal kinderen kwamen zelfs verkleed naar school of 
hadden hun mooie kleren aangetrokken om het feestje van juf te vieren. Eerst hebben we gewoon gelezen, de 
paasliederen geoefend en naar het Bijbelverhaal over de ponden geluisterd. 
Daarna de stoelen in de kring gezet om het feest te vieren. Verschillende kinderen hadden zelf iets gemaakt. Altijd 
leuk om dit te krijgen. Van de groep heb ik geld gekregen om het boek van de Psalmen deel 4 te kunnen kopen. Deze 
is intussen besteld en zal er eerdaags wel zijn. Dank u wel hiervoor! Ook kreeg ik nog een paar planten en 
bloembollen voor in de tuin. Leuk hoor, dan kan ik weer aan de slag in de tuin. Eerst de wilde aardbeien er uit zien te 
krijgen om dan plaats te maken voor iets mooiers! We hebben heerlijk een poosje alleen buiten gespeeld. Na de 
kleine pauze lekker lang voorgelezen uit een spannend boek. Toen was er voor elk kind een nieuwe Donald Duck. Het 
werd muis stil in de groep. Allemaal lezende kinderen. Hierna gingen de kinderen  nog een poosje lekker zitten 
kleuren e.d. Aan het einde nog 15 minuten Donald Duck filmpjes gekeken. Al met al een leuke morgen om op terug te 
kijken. 
Met taal, rekenen en spelling zijn we druk bezig met onze nieuwe blokken. Het blok van rekenen is bijna klaar. Daar 
hopen we volgende week de toets van te kunnen maken. Met taal en spelling kunnen we nog een 2 tal weken 
vooruit.  
D.V. 24 maart houden we onze maandsluiting nog een keer in het Erasmuspark. U weet dit al door de vraag over het 
vervoer en in de vorige Pers. De kinderen hebben er weer zin in. Toen we het verhaal opnieuw lazen deze week was 
alles heel herkenbaar. We zagen het stuk weer voor onze ogen gebeuren. Fijn dat er weer ouders zijn die ons willen 
rijden! 
Volgende week vrijdag 31 maart is er weer een toets Levend Water. les 23 en 24.  
Topo toets N.Brabant en Limburg is 30 maart en Engelse toets is 13 april.)  
Tot zo ver het nieuws uit onze groep. 
Hartelijke groeten, Idith Scheele 

 
 
 
 
 



Groep 7 
Bijna alle oudergesprekken zijn inmiddels geweest. Fijn om zoveel ouders gesproken te hebben! Mochten er nog 
vragen/opmerkingen zijn de komende periode stap dan gerust even binnen. 
We zijn in de klas bezig met de “gewone” vakken als rekenen, taal en spelling. We hebben deze week de toets van 
rekenen blok 8. Een pittige toets met verschillende lesdoelen. We werken hier rustig en goed aan in de klas. Aan het 
einde van de week gaan we verder met een nieuw blok van rekenen.  
Verder zijn we druk met het voetbaltoernooi ( in ieder geval druk in ons hoofd) ;).  Fijn dat er voor alle teams inmiddels 
begeleiding is. Woensdag 5 april zijn de jongens aan de beurt en een week later de meisjes.  
Ook het Verkeersexamen komt eraan. Daar oefenen we ook voor en binnenkort krijgt u meer informatie over de 
fietsenkeuring en het oefenen voor het Praktisch Verkeersexamen.  
Het theoretisch examen staat gepland voor a.s. donderdag 6 april.  
Met handvaardigheid werken we nu enkele weken met papier maché en met naald en draad… 
Woensdag 5 april staat de Grote Rekendag gepland. Deze keer gaan alle bovenbouwgroepen ( groep 5 t/m 8) 
samenwerken. Ze zullen de hele morgen in een vijftal gaan samenwerken. We zijn als leerkrachten al druk bezig met 
de voorbereidingen.  
De paasviering met de hele school en staat dit jaar gepland op donderdagavond 13 april om 19:00 uur in de 
Ontmoetingskerk. U bent van harte welkom met uw kind(eren)! De komende tijd zullen we in de klas de liederen 
oefenen die dan gezongen zullen worden.  
Huiswerk: 
Vrijdag 24 maart: Levend Water maken les 25 
Dinsdag 28 maart : Toets 80-jarige oorlog 
Vrijdag 31 maart : Levend water  maken les 26/ Toets les 25 en 26 
 
Groep 8a en groep 8b 
Groep 8a: 
Binnenkort vieren we met elkaar het paasfeest. In de klas gaan de verhalen ook over dit feest. We hebben het onder 
andere gehad over het Pesachfeest en hoe Jezus dit feest een nieuwe betekenis gaf. De kinderen maken ook een 
prachtig gedicht over het lijden, sterven en opstaan van Jezus. Ook oefenen we op de liederen die we bij de 
paasviering ten gehore brengen. 
Bij rekenen zijn we bezig met het delen en vermenigvuldigen van kommagetallen. Dit is best moeilijk. Belangrijk 
hierbij is dat er goed wordt opgelet waar de komma in het antwoord terug wordt gezet. We gaan dit de komende tijd 
nog veel oefenen. 
De tweede Kamerverkiezingen zijn achter de rug. In de klas hebben we hier aandacht aan besteed door nader te 
onderzoeken waar de partijen die meededen aan de verkiezingen voor staan.  Ook hebben we in de klas een 
stemming gehouden. Helaas was de uitslag van de landelijke verkiezingen anders dan in groep 8a, anders waren de 
christelijke partijen nog beter vertegenwoordigd! 
De spanning loopt bij de kinderen steeds hoger op. 31 Maart is het zo ver: de audities voor de musical! Kinderen 
krijgen die dag te horen welke rol ze bij de eindmusical gaan spelen. Het wordt een spannende strijd, want er is veel 
talent. Sowieso wordt het een spetterende eindmusical! 
Met vriendelijke groet, Yvonne de Ruiter en René de Kok 
 
Huiswerk: voor beide groepen 
23 maart: ww-spelling 21 maken 
24 maart: Levend Water blz. 44 en 45 maken 
28 maart: Topotoets Oceanië en maken metriek blz. 2 som 1 t/m 20 
30 maart: ww-spelling 22 maken 
31 maart: Levend Water blz. 46 en 47 maken. In de les blz. 48+49. 
31 maart: Audities musical groep 8a 
4 april:     Audities musical groep 8b 
 
Groep 8b: 
We hebben de musical bekendgemaakt: ‘Herrie op het eiland!’ Alle kinderen hebben een suggestie voor hun 
voorkeursrol gedaan en we doen een echte auditie voor de rollen! De kinderen krijgen volgende week een stukje tekst 
mee naar huis en leren dat uit hun hoofd om auditie te kunnen doen voor hun rol.  
 
 



We hebben in onze groep een ‘hart van de week’. Iedere dag krijgt dit kind een compliment van de klas en op dinsdag 
en vrijdag mag het kind een activiteit kiezen uit het hartendoosje. Deze activiteit gaan we met de hele groep doen. De 
speeltuin is zeer populair onder de kinderen, wat hebben we al heerlijk van het voorjaarszonnetje genoten! 

 
    
 
We hebben posters gemaakt van alles wat goed gaat in onze klas en wat is dat veel! We mogen hier trots op zijn met 
elkaar! 
We zijn volop aan het oefenen voor de Paasviering, de kinderen leren prachtige en ontroerende paasliederen.   
 
Bijzonderheden:  
Dinsdagmorgen 4 april: Pannenkoeken bakken in de Erasmusflat, voor de Stg. Present.  
Van 10.00 uur tot ongeveer 13.30 uur. We vertrekken op de fiets vanuit school en komen weer op school terug.  
De kinderen hoeven die dag geen lunchpakket mee te nemen, we eten gezellig pannenkoeken mee!  
Dinsdagmiddag 4 april: Audities voor de musical.  
 
Mocht u vragen hebben, mailt u ons gerust (r.wisse@gpown.nl) of loop voor of na schooltijd even binnen! 
Hartelijke groet uit groep 8b, 
Juf Marleen Luijk, juf Alinde Hamelink en juf Rianne Wisse 
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