
 

 
  

De Pers                  31 januari 2019            nummer 6                             
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Bezoek minister Slob 
Dat was wel een verrassing op woensdagmorgen! Onverwacht reed de 
dienstauto van minister Slob de kiss & ride strook op. De minister moest in 
Zeeland zijn en had aan het begin van de dag nog wat tijd over. Hij besloot om 
even op de koffie te komen op De Wingerd. Naast een prettige ontmoeting was 
hij vol belangstelling naar zaken die in de regio spelen, zoals het lerarentekort 
en passend onderwijs. Het was echt een bliksembezoek, na de koffie speerde 
hij de school uit naar de volgende afspraak.   
 
 
Kijk en glimlach…, wat je geeft dat krijg je terug ! 
Zo eindigt de uitleg bij de nieuw ingerichte kijktafel. 
Het thema; liefde.  Een spiegel en een bemoediging: 
Hoe liefdevol zijn we eigenlijk en Wie is daarin ons voorbeeld? Wat laten we in het alle daagse zien? En in ons taalgebruik? 
Een nieuw gebod: dat we elkaar liefhebben, dan zal de wereld zien dat wij Zijn leerlingen zijn, Johannes 13: 34,35 
Onze opdracht : Elkaar liefhebben zoals Christus ons heeft liefgehad. 
Alle ouders die de kijktafel keer op keer verzorgen en inrichten: bedankt voor jullie bijdrage en mede inhoud geven van de 
identiteit van onze school. 
 
Elkaar liefhebben is ook meeleven 
We leven mee met juf Margriet en meester René Legemate. Met juf Margriet gaat het gelukkig al iets beter. Het zal nog de 
nodige tijd en begeleiding vragen voordat ze weer echt voor de volle 100 % kan werken.   
We zijn blij dat juf Idith de komende weken haar werk kan overnemen.  
Met meester René gaat het iets beter. Geconstateerd is dat hij een hernia heeft. Dit vergt de nodige tijd en geduld. Fijn dat juf 
Paulina het grootste deel van de vervanging op zich neemt in groep 8.  
We zijn blij dat het herstel van juf Janita zo ver is gevorderd dat ze deze week al weer volledig heeft kunnen werken. De 
afgelopen tijd heeft juf Sonja extra voor de klas gestaan. 
Waardering voor alle collega’s die in deze periode extra hebben willen werken. Het zegt iets over de bereidwilligheid en 
verantwoordelijkheid voor elkaar als team en voor de ouders en kinderen ! Nogmaals dank voor jullie inzet. 
Welkom heten we juf Tamara in groep 3. Zij werkt voor juf Alinde. In groep 7 valt juf Desy voor haar in. 
Over juf Alinde gesproken: afgelopen maandag mocht zij bevallen van een gezonde dochter Naomi Anna Maria. Roepnaam : 
Naomi. Een naam met een mooie betekenis: ‘ mijn geliefde’ . Geliefd door God en geboren om lief te hebben.  
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst bij de verzorging en opvoeding van jullie dochter. 
  
Ouderbetrokkenheid 3.0 
OP 14 januari is de regiegroep opnieuw bijeen geweest. Op dit moment is de leerlingenraad ingevoerd. De ervaringen zijn tot 
nu toe zeer positief. Kinderen doen serieus mee, hebben goede ideeën die we op de teamvergaderingen terug laten komen. 
Op dit moment wordt steeds meer gecommuniceerd met de ouders via Parro. Daarbij krijgt u een idee van wat de kinderen 
elke dag doen en het is een handige manier om ouderhulp te vragen en gesprekken te plannen. De komende 
rapportgesprekken zullen op inschrijving plaatsvinden via Parro. Houdt u de app in de gaten ? Tenslotte willen we de komende 
weken een panelgroep installeren. Een panelgroep van ouders is een tijdelijke werkgroep die eenmalig bijeenkomt . Er wordt 
dan een onderwerp aan de orde gesteld waarbij de school de mening en gedachten van ouders graag wil horen. Het 
onderwerp voor de eerste panelgroep is : ervaringen met de Parro app. Binnenkort kunt u benaderd worden om deel 
te  nemen aan deze panelgroep. Op 25 februari komt de regiegroep opnieuw bij elkaar samen met de identiteitscommissie 



Leerlingenraad 
Dit schooljaar zijn we gestart met de leerlingenraad van De Wingerd. Ieder groep heeft een leerling afgevaardigd die in de 
leerlingenraad plaatsneemt. Eens in de maand komt de leerlingenraad bij elkaar, samen met meester Lizo en meester René 
Legemate. Samen bespreken we allerlei dingen die we voor de school belangrijk vinden.  
Hieronder stelt de leerlingenraad zichzelf voor:  
 
 

 



Techniekmorgen  
Een aantal kinderen uit groep 8 deed mee aan de Van de Velde 
Techniekchallenge 2019. Het was erg leuk om er aan mee te doen 
aan al deze technische opdrachten,  met als mooie afsluiting: een 
frietkar met gratis patat!  

 
 
 
Schoolschoonmaak : 
Volgende week donderdag 7 februari zijn de ouders H t/m M aan de 
beurt. Om 19.00u is de school open. De oudercommissie is er om u 
enig uitleg te geven mocht u dit voor de eerste keer doen. Graag 
verzoeken we u om wat schoonmaakmateriaal mee te nemen zoals 
een emmertje, spons, wisser e.d. Alvast bedankt voor uw inzet ! 

 
 
Agenda 
Maandag 4 febr.: lied van de week psalm 24:1 
Maandag 4 febr.: weekopening onderbouw 
Donderdag 8 febr.: schoolschoonmaak ouders H-M 
Maandag 11 febr.: lied van de week Opwekking 807 
Maandag 11 febr.: weekopening groep 7 
Donderdag 14 febr.: rapporten mee 
Maandag 18 febr.: lied van de week psalm 68:8 
Maandag 18 febr.: schoolfotograaf 
Dinsdag 19 febr.: oudergesprekken 
Donderdag 18 febr.: oudergesprekken 
Maandag 25 febr.: oudergesprekken 
Woensdag 27 febr.: oudergesprekken 
Maandag 25 febr.: lied van de week psalm 111:6 
Maandag 25 febr.: weekopening groep 4 
Vrijdag 1 maart: studiedag team, begin voorjaarsvakantie kinderen 
Biddagviering woensdag 13 maart: 
De voorbereiding voor de Biddagviering, woensdag 13 maart, is in volle gang. U bent van harte uitgenodigd daarbij aanwezig 
te zijn. De viering begint om 9.30 uur in de Maranathakerk te Goes. Ds. Trimp zal deze viering voorgaan. 
Meer informatie over de Biddagviering in de volgende Pers. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Arend Schutte  en Lizo Koppejan                           
Teamleider            Directeur 
 

Hart voor alle kinderen! 

 
Mededelingen van de MR 
Beste ouders en leerkrachten, 13 december hebben we als MR weer vergaderd. We hebben het gehad over de aanvangsgroep 
die in januari gaat starten. Fijn dat deze mogelijkheid er weer is vanaf januari. Vanuit MR geven we advies om goed en duidelijk 
te communiceren naar de ouders betreffende het beleid: welk kindje past (waarom)het beste in welke klas?  
Een ander onderwerp waar we veel tijd aan hebben besteed is het "meer- en hoogbegaafdenbeleid". Begin 2019 hopen twee 
leden van de MR dit belangrijke beleidsstuk samen met de directie verder door te nemen; ook al kunnen we op dit moment 
nog niet instemmen met dit beleidsstuk, concluderen we wel dat De Wingerd al veel te bieden heeft voor een groep kinderen 
die dat zeker nodig heeft. Mooi te zien hoe zich dat de laatste paar jaar al ontwikkeld heeft. 
We hebben ingestemd met het opgetelde veiligheidsplan. Ook het pestbeleid en -protocol is besproken. Een belangrijk 
onderwerp waar we goed de tijd voor genomen hebben. Vanuit de MR worden nog een paar adviezen gegeven aan de directie 
en we hopen dan op korte termijn ook met dit beleidsstuk in te kunnen stemmen.  
Ons MR-lid Alinde hoopt vanaf eind deze week met zwangerschapsverlof te gaan. Binnen de MR zullen we haar een poosje 
gaan missen, vanuit deze plaats wensen we haar een goed verlof toe! 

 



 
Nieuws van onze groepen 

Groep 4b/5b 
Groep 1a/instroom en groep 1b 

Groep1a/instroom 
Nadat we het lokaal weer ingericht hadden en alles klaar stond zijn we na de kerstvakantie van start gegaan met de 
instroomgroep. Voor sommigen even wennen, voor anderen spannend, maar we hebben een fijne start gemaakt met elkaar. 
Allemaal van harte welkom! In de afgelopen weken stroomden Ruben, Manouk, Ilse en Jesper in. Ze zijn nu 4 jaar geworden en 
komen nu ook elke dag op school. Ook jullie welkom! 
We hebben de eerste weken na de kerstvakantie over het thema vogels in de winter gewerkt. Prachtige werkjes zijn er 
gemaakt en ook de vogels konden meegenieten van een heerlijke traktatie! We hadden verrekijkers in de klas om buiten 
vogels te spotten. Dat deden de kinderen heel goed! We kwamen er achter dat de meeuw niet op onze lijst stond, maar wel 
veel in de buurt van de school vliegt. Zelfs een meeuw met maar 1 pootje is regelmatig rond de school te vinden.  
Nu zijn we net gestart met ons nieuwe thema ‘de brandweer’. Er is zelfs een heuse brandweerauto gemaakt in de klas- met 
dank aan de man van juf Marijke. De kinderen nemen al van alles mee om te laten zien over de brandweer. 
U geniet vast met ons mee met de foto’s van onze brandweerteams via Parro.  
De Bijbelverhalen gaan komende weken over Ruth, het leven van Jezus, in de kerk en rondom het thema bidden. 
De voorleesochtend in de Mythe was erg geslaagd. Ouders, bedankt voor het halen en brengen! 
Groeten, Femke, Marijke en Germaine 
Groep 1b 
Sinds een paar weken zitten we in een ander lokaal met onze klas. In het begin was het wennen: geregeld stapten de juf en de 
kinderen het oude lokaal in, om beschaamd weer snel om te draaien en naar het nieuwe lokaal te gaan. Inmiddels is het alweer 
gewoon en zijn ze het helemaal gewend. 
Wij zijn met een nieuw thema begonnen: De brandweer. Een stoer thema waar natuurlijk weer veel over te leren valt. We 
hebben van de brandweer een logeerbeer gekregen met een echt brandweer tenue aan. Deze beer gaat bij iedereen 1 nachtje 
logeren. We hopen natuurlijk ook dat de brandweer echt op school zal komen, daar gaan we ons best voor doen. Iedereen die 
spullen heeft met betrekking tot de brandweer, mag dat meenemen naar school. We leren ook brandweerliedjes: "Ze zeggen 
de school is afgebrand", en "Brandweerman", Link naar lied Brandweerman.  
Dinsdagmiddag is er iemand op school geweest om over zijn vogels te vertellen. We sprongen nog even terug naar ons 
vogelthema. We hebben genoten van de verschillende soorten parkieten in onze klas. We mochten ze van dichtbij bekijken en 
hebben het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes ontdekt.  
De Bijbelverhalen voor de komende weken zijn:  
RUTH  
Dag 1 Reis vanuit Moab Ruth 1 
Dag 2 Ruth aan het werk Ruth 2 en 3  
Dag 3 Ruth trouwt met Boaz Ruth 4 
JEZUS 
Dag 1 De twaalfjarige Jezus in de tempel Lucas 2: 41 – 52 
Dag 2 Johannes de Doper doopt ook Jezus Matteüs 3 Lucas 3: 1 – 22  
Dag 3 Verzoeking door satan Lucas 4: 1 - 13 Matteüs 4: 1 - 11  
JEZUS ROEPT ZIJN LEERLINGEN  
Dag 1 Jezus in Nazaret en Kafernaüm Lucas 4: 14 – 44  
Dag 2 Discipelen van Jezus Marcus 1: 16 – 20 Johannes 1: 36 - 51  
Dag 3 Wonderbare visvangst Lucas 5: 1 – 11 
JEZUS AAN HET WERK  
Dag 1 Bruiloft te Kana Johannes 2: 1 - 12  
Dag 2 Jezus op het tempelplein Johannes 2: 13 - 22  
Dag 3 Centurio Matteüs 8: 5 - 13 
 
Hartelijke groeten van juf Suzanna en juf Mathilde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vFlBpsqrbLI


Groep 2 

Beste ouders en verzorgers van kinderen van groep 2, 
Een nieuwe start van het jaar in een ander lokaal. Het was wat schuiven, 
passen en meten, maar inmiddels staat alles op zijn plaats. Wij zitten nu 
op een rij gezien vanaf de hoofdingang: peuter/kleutergroep, groep 1, 
groep 2 en op de hoek groep 3.  
De kinderen hebben de afgelopen weken genoten van het thema: ‘vogels 
in de winter’. Wat weten ze inmiddels al veel over vogels. Iedere dag 
bespraken we een andere vogel, zodat er heel wat verschillende aan bod 
zijn gekomen.  

 
Wat eten vogels? Welke snavel is handig om te eten? Welke vogel hoort 
bij welk eten? 
En ook van de sneeuw hebben de kleuters enorm genoten… heerlijk 
roetsjen door de sneeuw en sneeuwballen gooien. Om de 
taalontwikkeling, het samenwerken, het vertellen en luisteren naar elkaar te stimuleren, maken we gebruik van de 
coöperatieve werkvorm: teken-vertel. De kinderen tekenen wat ze hebben meegemaakt, bijvoorbeeld: ‘spelen in de sneeuw’. 
We maken een binnen-buitenkring en vertellen aan elkaar over onze belevenissen.  

 
De kinderen hebben het cijfer 17 geleerd. We leren dan ook gelijk hoe het cijfer moet worden geschreven. Het blijkt dat 
wanneer kinderen het zich fout aan leren, dat het in groep 3 lastig af te leren is! En bij ons gaat het spelenderwijs, schrijf het 
cijfer in de lucht, op de tafel enz. Ook hebben ze de letter i, k en w geleerd. Wij hebben een houten letterwinkeltje in de klas. 
De kinderen mogen spulletjes meenemen die met de geleerde letter beginnen.  
Wanneer de kinderen op de computer gaan, kunnen ze kiezen uit verschillende programma’s. Bas gaat digitaal, Gynzy kids en 
Squla. Dat laatste programma houdt bij waar de kinderen zijn en zo kunnen ze iedere keer een stapje verder.  
Wij hebben een pilot met het digikeuzebord. Kinderen kiezen dan op het digibord ipv dat ze hun plaatje op het bord bij de 
goede hoek schuiven. Voordeel is dat we precies kunnen zien wie wat doet.  

 
De komende tijd gaan we werken over de brandweer. De kinderen mogen spulletjes en boeken meenemen die passen bij het 
thema. Graag voorzien van naam.  
 
De komende weken gaan de Bijbelverhalen over:  

 Vier vrienden, dochtertje van Jairus en genezing op de Sabbat 

 Genezing in het huis van de hoofdman, genezing in Betzata en de melaatse genezen 

 Het verloren schaap, gelijkenis van de talenten en de gelijkenis van de dagloners  

 Tien meisjes, de barmhartige Samaritaan en de verloren zoon.  

We heten Abia welkom in onze groep. Abia, fijn dat je er bent! Wij hebben tijdelijk twee stagejuffen in de groep: juf Anne 
Sophie (Pre-MBO), die al een tijdje bij ons is en juf Adrienne (PABO 2).   
Hartelijke groeten, Juf Rianne en juf Dineke  
 
Groep 3 

We zijn het nieuwe jaar, heerlijk uitgerust, begonnen met onze eigen nieuwjaarsreceptie. Gezellig met een hapje en een 
drankje konden we elkaar het beste wensen voor 2019. We kunnen er weer even tegenaan. Da’ s maar goed ook, want er stond 
een heleboel te gebeuren. Vorige week maakten  we de Cito-toetsen van spelling en rekenen en de leestoetsen werden deze 
week afgenomen.  
Juf Tamara is intussen ook al aardig ingeburgerd. Ze heeft de groep elke maandag. Welkom in onze groep juf. Veel plezier 
samen met de kinderen! 
Bij lezen kennen we inmiddels alle klanken en dat was wel een feestje waard. Tijdens het Letterfeest hebben we een leuke 
letterspeurtocht gedaan, iedereen kreeg zijn letterdiploma en leesoogjes en we aten letterchips. Gezellig hoor!  
Vorige week zijn we begonnen met kern 7. Bij rekenen maken we veel sommen met erbij en eraf. Ik kwam een leuke gratis 
oefensite tegen voor rekenen (en ook lezen): computermeester.be. Het is een Belgische site, dus u moet kiezen voor leerjaar 1. 
Vooral de spelletjes rondom sommen tot 10 en splitsen zijn goed om te oefenen.  
We hebben gewerkt over het thema "uilen". We hebben een paar mooie uilen in de klas gehad. Prachtig om alles van dichtbij 
te kunnen bekijken. We hebben ook een uilenbal uitgeplozen. Wat zaten daar veel botjes in! Daarna werkten we over de kip. 
We hebben er een heleboel over gehoord en we hebben allerlei proefjes gedaan met eieren. We weten nu hoe je erachter kan 
komen of een ei rauw of gekookt is en dat een ei heel erg sterk is. Niemand kreeg het kapot geduwd en er pasten heel veel 
boeken op de eieren voor ze stuk gingen. We kunnen ook een ei rechtop laten staan en we deden een ei in azijn om de schaal 
op te lossen. Eisalade is trouwens heel erg lekker, weten we nu ook.  



We zijn deze week begonnen met ons nieuwe thema “wonen”.  
We zijn in de nieuwe schriften begonnen van rekenen en lezen en we hebben nu ook elke maandag taal.  Dinsdag begonnen 
we in ons laatste schrijfschrift. We leren nu om echt aan elkaar te schrijven. Mooi!  
De Bijbelverhalen gaan over het volk Israël in de woestijn. God woont bij zijn volk in de prachtige tabernakel en zorgt voor ze, 
ook als ze 40 jaar door de woestijn moeten trekken.  
Tot slot nog een verzoek: het gebeurt nog af en toe dat iemand een wc-ongelukje heeft en schone kleren nodig heeft.  
We hebben vooral kleine maten op school liggen, meer voor groep 1/2. Als u nog een (oude) broek heeft liggen in een wat 
grotere maat, is die van harte welkom!  
Vriendelijke groet, Ingeborg Bakker en Tamara Dees 
 
Groep 4a 

Na een heerlijke kerstvakantie zijn we weer gestart in groep 4. Helaas bleek juf Margriet nog ziek te zijn en meester René ligt 
met een zere rug op bed. We wensen hen allebei van harte beterschap!  
Met de groep hebben we hen kaarten gestuurd. Ook Thijs heeft post van ons gekregen, zomaar en voor zijn verjaardag. 
 Intussen zijn we in de groep druk bezig geweest met het oefenen van redactiesommen. 
Dit vinden de meeste kinderen best lastig om de juiste som uit het verhaaltje te halen. 
Daarom teken ik de som vaak uit om het zichtbaar te maken. Dat helpt vaak om de goede som te vinden. 
De Cito-toetsen zijn intussen achter de rug. Alle kinderen hebben gelezen voor hun Avi niveau. 
Veel kinderen zijn nu op een hoger niveau aan het lezen. U snapt dat we best trots zijn dat al het lezen goede resultaten geeft. 
Binnenkort komen de rapporten weer mee en kunt u de resultaten lezen van het eerste half jaar in groep 4. 
  
In blok 7 zijn we met rekenen bezig met plus- en minsommen met grotere getallen. Vaak rekenen we de antwoorden uit op de 
getallenlijn of werken we met staven van 10 blokjes en losse blokjes om zo de som op te lossen. Ook aan de tafels werken we 
verder aan. In dit blok kwam o.a. de tafel van 8 aanbod. We zijn hier druk mee aan het oefenen. Af en toe doen we dit met de 
bal. Bij spelling zijn we aan de verkleinwoorden begonnen. Sommige woorden zijn dan best lastig om goed te schrijven. 
We doen ons best om netjes te schrijven, want hoe leesbaarder er wordt geschreven hoe sneller je kunt zien of het woord goed 
is geschreven. Vooral de puntjes op de letter i en de streepjes door de t zijn belangrijk. Zet je er geen streepje door dan is het 
ineens de letter l en staat er een heel ander iets. 
Met taal hebben we het gehad over lichaamstaal en leerden we een bedank briefje te schrijven. 
Op dit moment hebben we ook een stage juf, Carmen de Goffau,  in de groep. Ze is 2 weken bij ons in de groep en leert op de 
Pabo in Gouda voor juf. Ze gaat in deze weken ook verschillende lessen geven. 
Bij de zwemles hebben alle kinderen ook nieuwe meesters en juffen gekregen. De andere meesters en juffen gaan nu stage 
lopen in de gymzaal op de verschillende scholen. Het is prachtig om te zien hoe alle kinderen genieten van het zwemmen! 
 
De moeder van Noa wil graag een poosje stoppen met lezen i.v.m. de komst van hun nieuwe kindje. 
Wie van u kan helpen door elke week een keer te lezen met een van de kinderen?  Ik hoor graag uw reactie! 
  
Tot zover het nieuws uit de groep. Hartelijke groeten, Idith Scheele 
 
Groep 4b/5b 

Tijd voor een berichtje uit groep 4/5. We genieten van het prachtige winterse weer buiten. Twee weken geleden hebben we 
met alle kinderen uit groep 5 waterproefjes gedaan. Enthousiast en bevlogen waren we hiermee bezig. We zijn net bij natuur 
en techniek gestart met het thema ‘verbindingen’. Naast de theorie gaan we ook praktisch aan de slag met dit onderwerp. Met 
lezen hebben we van de week een werkvorm stoelendans gedaan. Eerst moesten we 15 minuten in ons boek lezen. Hierna 
hebben we de stoelendans gedaan waarbij we na de muziekstop aan de ander moesten vertellen waar ons boek over ging.  
De tweede les uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’ is ook gegeven. Dit keer ging het over onze lichaamstaal en over 
zelfverzekerd zijn.  
De kinderen uit groep vier rekenen nu met grotere getallen tot 100. Sommen zoals 73 + 9 rekenen we eerst uit door naar het 
eerstvolgende tiental te rekenen en vervolgens tellen we er 2 erbij op. We zijn ook bezig met de klokkijksommen. We leren 5 
en 10 minuten over het uur en voor het half uur. Ook krijgen we sommen zoals:  ‘Het is acht uur, hoe laat is het over 20 
minuten?’ Best pittig voor veel kinderen. Thuis via de tablet, computer of speelsgewijs met klokkijken bezig zijn kan helpen.  
Graag wil ik u bedanken voor uw betrokkenheid t.a.v. mijn gezondheid. Veel ouders ook uit andere groepen kwamen 
belangstellend vragen naar mijn gezondheid. Dit heeft me goed gedaan, ook bedankt voor de post die ik thuis kreeg.  
Vanaf volgende week hoop ik weer volledig aan het werk te gaan. Juf Sonja is helaas nu ziek thuis. Juf Sonja, van harte 
beterschap gewenst! De kinderen van groep 4 hebben vandaag les gekregen van juf Idith en de kinderen van groep vijf van 
meester Kees. Mogelijk dat dit morgen ook van toepassing zal zijn. Binnenkort gaat het rapport mee naar huis.  
We hopen u voor de voorjaarsvakantie te spreken. Een winterse groet van juf Janita en juf Sonja. 
Huiswerk: 
Dinsdag 5 februari   Naut toets     thema 3 



Groep 5a 

Beste lezers van de pers, 
De weken na de kerstvakantie vliegen weer voorbij. We hebben een aantal prachtige weken gehad met het oefenen voor de 
maandsluiting. Dat hebben we vorige week vrijdag succesvol afgesloten. Wij hebben ervan genoten. Wat was het leerzaam en 
fijn om hier met de hele klas mee bezig te zijn. 
Tijdens de rekenlessen hebben we het gehad over het splitsen van grote keersommen, delen met rest, het meten met een 
maatbeker en het bouwen met blokken. Zie de foto’s om nog even na te genieten. We hebben hier veel van geleerd. Op dit 
moment zijn we met taal bezig over communiceren en geheimschrift. Bij taal leren we allerlei moeilijke woorden, verhalen 
schrijven en discussiëren. Dat hebben we vorige week uitgebreid gedaan. 
Bij de les wonderlijk gemaakt hebben we het gehad over lichaamstaal en zelfverzekerdheid. We hebben geleerd waarom het 
belangrijk is om zelfverzekerd te zijn en hoe we dat kunnen laten zien.   
Bij geschiedenis werken we over de eerste steden in Nederlanden. Tijdens de lessen handvaardigheid zijn we hier ook over aan 
het knutselen. 
We luisteren ook graag naar het Bijbelverhaal. Het volk van Israël is bijna in Kanaän gebracht, nadat ze 40 jaar moesten 
wachten in de woestijn. Jozua is hun nieuwe leider. Hij mag het volk, door de Jordaan, het land Kanaän inbrengen. Wat een 
opgave! Maar Jozua wordt geholpen door de Here God. 
 
Denk aan: 

- Gymspullen op woensdag 

- Maandag 18 februari ‘schoolfotograaf’ 

- Rapporten mee naar school als het nog thuis ligt 

Huiswerk voor de komende weken: 
1 februari: toets Levend Water les 17 en 18 en maken les 18 
5 februari: toets natuur en techniek (Naut) thema 3 
8 februari: toets topografie ‘hoofdsteden’ 
8 februari: maken les 19 Levend Water 
15 februari: toets Levend Water les 19 en 36 en maken les 36 
22 februari: maken les 20 Levend Water 
22 februari: toets topografie 
1 maart: toets Levend Water les 20 en 21 en maken les 21 
 

Groetjes van groep 5 en meester Kees 
 
Groep 6 

Net voor de Kerstvakantie hadden we met groep 6 een erg indrukwekkende en leerzame excursie naar het 
Bevrijdingsmuseum. Hier zagen we hoe Zeeland werd bevrijd. We konden allerlei materialen en voorwerpen uit de  
2e Wereldoorlog bekijken die zijn gevonden op boerderijen of zomaar in de Zeeuwse klei.  Fijn dat er genoeg begeleiding was 
die dag, nogmaals bedankt daarvoor. Het onderwerp de 2e Wereldoorlog was sowieso een erg interessant onderwerp.   
We hebben dit onderwerp nu afgesloten.  
Het wereldoriëntatiethema daarna was: energie. Hierbij leerden de kinderen over schone energie, fossiele brandstoffen, 
kernenergie en hoe zuinig om te gaan met energie. De toets van dit thema is op dinsdag 5 februari. 
Momenteel zijn we bezig met het thema: leven en overleven. Een mooi, maar ook soms moeilijk onderwerp. We zijn bij dit 
thema verwonderd hoe mooi en bijzonder God ons, en de natuur om ons heen, heeft gemaakt. 
De verhalen bij Levend Water zijn nu uit het Nieuwe Testament. We luisteren naar gelijkenissen die Jezus vertelde. Ook zien 
we hoe Jezus mensen genas en wonderen deed. Deze week gaan de verhalen over de storm op het meer, de wonderbare 
spijziging en de uitdrijving van een boze geest. Jezus heeft de macht over schepping en natuur! We hebben mooie gesprekken 
over wat deze gelijkenissen en wonderen voor ons te zeggen hebben. De toets van Levend Water over hoofdstuk 17 en 18 is 
aanstaande vrijdag 1 februari. 
Op vrijdagmiddag van 14.00 uur – 15.00 uur hebben we handvaardigheid. We zijn heel gave dingen aan het maken. Het 
onderwerp is: portret. Kinderen leren d.m.v. tekenen en kleien goed kijken naar een portret en maken zelf ook mooie 
portretten. Een kleine impressie: 

 



      
 
 

Wat betreft het huiswerk: we vullen iedere donderdagmiddag na de grote pauze het huiswerk gezamenlijk in de agenda in. 
Iedereen schrijf mee, dus uw zoon of dochter heeft altijd in de agenda staan wat het huiswerk is. 
De Citoronde van januari zit er op. Kinderen hebben hard gewerkt aan de Cito-toetsen van: spelling, rekenen, begrijpend lezen 
en taalverzorging. Binnenkort hoop ik de resultaten met de kinderen te bespreken. Het klassenresultaat bekijken we 
klassikaal, de resultaten van ieder kind bespreek ik met de leerling zelf. 
Met vriendelijke groet, Idith Scheele, Karin Faber, Jasper Flipse en René de Kok 
 
Groep 7 

In groep 7 hebben we na de lekker lange kerstvakantie weer een maand gewerkt. Uiteraard hebben we onze vakantie 
belevenissen gedeeld. Dat deden we met een bingo-spel, waarmee we aan elkaar verhalen vertelden.  
Het echte werk pakten we weer op met rekenen, taal en spelling. De afgelopen weken stonden zeker ook in het teken van 
allerlei Cito-toetsen. We hebben flink ons best gedaan en inmiddels ook al veel toetsen geanalyseerd door zelfreflectie 
werkbladen. Hiermee ontdekken we welke spellingcategorie of welk soort sommen we nog lastig vinden en wat we al 
beheersen. We hopen door gerichte oefening weer een stapje verder te komen! 
Binnenkort gaat het eerste rapport mee. Daarna hopen we ook weer de oudergesprekken te voeren. Uiteraard kunt u elke dag 
even binnen komen om één en ander te zien van ons werk! 
Omdat juf Alinde met verlof is gegaan, zijn we nu aan het eind van de schoolweek met juf Desy aan het werk! De woensdagen 
zijn verdeeld. We zijn al best snel gewend aan een nieuwe juf. Dit jaar hebben we ook best wat stagejuffen die ons af en toe 
helpen, dus we zijn wel flexibel. 
Juf Eleonora was er al vanaf de eerste schoolweek. Zij neemt binnenkort afscheid en gaat weer verder met haar opleiding tot 
onderwijsassistente. We vonden het fijn dat juf Eleonora er was en wensen haar veel succes met de rest van haar opleiding! 
Juf Noa komt nu elke maandag en dinsdag. Ook zij volgt een opleiding tot onderwijsassistente, dus zo kan ze ons assisteren bij 
onze werkzaamheden. Ze voert ook allerlei opdrachten uit voor haar school. 
In de groep hebben we een klasse vergadering gehad om met elkaar te bespreken wat er samen al goed gaat, wat beter kan en 
hoe we dat gaan aanpakken. Samen zetten we onze schouders eronder om een goede werksfeer te krijgen en houden en het 
samen fijn te hebben in de klas en op het plein.  
De komende weken hebben we op woensdag extra sport. We fietsen samen naar het Omnium en krijgen anderhalf uur les van 
CIOS-studenten; 2 extra sportlessen erbij. Super natuurlijk! Elke maandag en woensdag hebben we dus sportkleding nodig. 
Zorgt u af en toe voor een frisse wasbeurt, want er wordt flink gezweet…. 
Nu we elke woensdag een fietstocht maken, trainen we direct voor het fietsexamen. We gebruiken netjes een geel hesje en 
hebben een vaste opstelling. Veiligheid bovenaan! De eerste keer liep het even anders vanwege de weersomstandigheden. 
Bedankt aan alle ouders die ons konden brengen!! 
Woensdag 20 februari hopen een paar kinderen mee te doen aan het schoolschaaktoernooi van Goes. Er wordt al hard 
getraind...succes en plezier! 
Die zelfde middag hoopt Bjorn mee te doen aan de volgende ronde van de voorleeswedstrijd. Zet ’em op, Bjorn!  
Maandag kregen we baby-nieuws van juf Alinde en haar man Pieter. Hoera, ze heeft een dochtertje gekregen! We hebben een 
heel lieve foto gezien op het digibord en vonden de namen geweldig: Naomi Maria Anna. Wel twee meiden in de groep zaten 
extra te stralen toen ze dat hoorden… 
Natuurlijk maken we iets leuks voor de kleine Naomi, maar dat is nog even geheim voor juf. 
Maandag 18 februari hopen we met elkaar op de schoolfoto te gaan!! 

 
 
 



Huiswerk: 
Vrijdag 1/2: LW toets 18/19, maken 19 
Dinsdag 5/2: WW spelling 18 t/m 20, TOETS Meander (De aarde en de zon) 
Vrijdag 8/2: LW maken les 20 
Dinsdag 12/2: WW spelling 21 t/m 23 
Vrijdag 15/2: LW toets 20/21, maken 21 
Dinsdag 19/2: WW spelling 24 t/m 27, TOETS Brandaan (Opkomst Christendom) 
Vrijdag 22/2: LW maken 22 
Dinsdag 26/2: WW spelling 28 t/m 31 
Donderdag 28/2: LW toets 22/23, maken 23 
 

Hartelijke groet van Desy & Suzanne 
 
Groep 8 

Na de kerstvakantie zijn we  weer in de klas aan het werk gegaan. Helaas wel op een andere manier dan we hadden gedacht. 
We moeten het zonder meester René doen. Hij heeft veel last van een hernia en kan voorlopig zijn werk voor de klas niet doen. 
Wij missen hem natuurlijk wel! En ook vanaf deze plaats wensen we onze meester een snel herstel toe! 
De afgelopen weken stonden in het teken van M8 Cito-toetsen. Daar hebben we hard aan gewerkt. Dat viel nog niet mee, 
omdat ook in dezelfde weken alle open dagen van de scholen voor het Voortgezet Onderwijs waren. Leuk dat er zoveel 
kinderen en ouders die open dagen hebben bezocht. In de komende weken zullen we met elkaar ervoor zorgen dat de 
aanmeldingen voor die scholen in orde komen. 
Het huiswerk voor de komende tijd zal niet allemaal in de Pers komen te staan. Op deze manier proberen we ook om kinderen 
meer verantwoordelijk te laten worden voor het opschrijven in de agenda en het plannen van huiswerk. Vraag thuis maar eens 
of ze de agenda willen laten zien.  
Natuurlijk is het dan wel handig als kinderen de agenda ook echt elke dag in hun tas hebben! 

 
Heeft u nog een rapport thuis liggen? Dan zou het fijn zijn als die zo snel mogelijk naar school meegenomen kan worden.  
Dan kunnen we daar in februari het rapport van groep 8 in doen. 

 
Hartelijke groeten, meester René en juf Paulina 
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Binnen LEV-WN geven wij onderwijs met de Bijbel als basis op 25 basisscholen in het westen van ons land.  

We hebben hart voor alle kinderen en Geloven in Ontwikkeling! 


