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Beste ouders, 
 
Ouderbetrokkenheid 3.0 
Onze school gaat in september van start met het project ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ van het 
CPS. Waarom we meedoen? Omdat uit onderzoek keer op keer blijkt dat een goede 
samenwerking tussen school en ouders een belangrijke voorwaarde is voor het 
schoolsucces van kinderen.  
Wellicht bent u al best tevreden, toch vinden we als school dat ouders en leerkrachten deze 
samenwerking nog beter kunnen maken.  
Daar is wel de inzet van ouders en team voor nodig. Het gaat hier niet om nog meer luizenpluismoeders, 
leesmoeders en klusvaders. Het gaat om een goede samenwerking, duidelijke, open communicatie en gaan voor 
hetzelfde doel! Uit ervaring van het CPS, en andere scholen in ons bestuur, blijkt dat onze gezamenlijke inspanning 
voor dit project echt de moeite waard is. Binnenkort maken we de datum bekend waarop de Kickoff in september 
gegeven zal worden. Houdt u onze berichtgeving in de gaten? Alvast nieuwsgierig geworden? In deze link krijgt u 
meer informatie van dit project. We doen dit toch graag voor onze kinderen!  
 
Een teek, pak ‘m beet 
Nu het warmer weer is, is er in de tuin en de natuur weer risico op een tekenbeet, een kleinigheid die ernstige 
gevolgen kunnen hebben. De GGD vraagt ouders en school om hier actief aandacht voor te hebben.  
Hier- RIVM-Teken en Lyme  -leest u wat we preventief kunnen doen aan een tekenbeet.  
 
Boekenruil-middag 
De boekenruil-middag op vrijdag 10 juni was weer een succes. Ouderwerkgroep: bedankt voor organisatie en inzet! 
Een aandachtspuntje voor de volgende keer geven we alvast door: het wordt nog leuker als er meer boeken te ruilen 
zijn! Hoe meer leuke boeken, hoe meer plezier. 
 
Afsluiting van het schooljaar met ouders 
Op donderdag 21 juli bent u van harte welkom op school om elkaar nog even de hand te schudden voor de 
zomervakantie onder het genot van een hapje en een drankje. Goed om elkaar waardering te geven voor ieders inzet 
en betrokkenheid. U bent welkom vanaf 14.30 uur in de hal van de school.  
Om 14.45 uur komt unit 1 naar de hal, om 14.50 uur unit 2 en om 14.55 uur unit 3. De kinderen krijgen ook drinken 
in hun unit. Houdt u met de leerkrachten toezicht op uw kind? Zo hebben we een gezellig en rustig samenzijn. 
 
Activiteiten tot de zomervakantie 
Vrijdag 24 juni       Schoolreisje groep 5,6 en 7  
Woensdag 30 juni Schoonmaakavond R-Z 
Woensdag 6 juli    Medezeggenschapsraad 
Maandag 11 juli    Studiedag – alle groepen vrij 
Woensdag 13 juli  Schoonmaak kleutermaterialen, 19.00 uur 
Do Vr 14/ 15 juli    Laatste rapport mee 
Woensdag 20 juli  Wisselmorgen en Afscheidsavond groep 8 
Donderdag 21 juli  Afsluiting schooljaar met ouders vanaf 14.30 uur 
Vrijdag 22 juli        Zomervakantie vanaf 12 uur voor gr 3-8 
 

https://drive.google.com/a/gpown.nl/file/d/0B7-p3GvgCwX2amhDX2RnMGhDUEFtLTBUNG92S2Q3TlZtQXY4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9mM28qzaieWODJ1SEhZbXNRSDA/view?usp=sharing


Met vriendelijke groet, 

Arend Schutte                         
Teamleider 
 
Arriën Boes 
Directeur 

Hart voor alle kinderen! 
 

TSO-rooster 

 
Week 26 Vaste TSO Aanvullende TSO 
Maandag 
27-06  

Eline Rademaker 
Lars Verschuure 
Estelle Hirdes 

Thijmen Bouma 
Cealan van der Veen 

Dinsdag 
28-06 

Anniek Mimpen 
Niels Molendijk 
 

Aran de Witte 
Kiano Henraath 
Roel Dingemanse 

Donderdag 
30-06 
 

Loïs van Daalen 
Demi van der Hee 
 

Tamar Openneer 
Koen Dorst 
Ruben Geelhoed 

Vrijdag 
01-07 

Loïs van Daalen 
Sjoerd den Ouden 

Dafne Beute 
Benthe de Vries 
Ilse Stam 

 
Week 27 Vaste TSO Aanvullende TSO 
Maandag 
04-07 

Eline Rademaker 
Laura en Pieter van de Sluis 
 

Julia Daniëlse 
Anouk Dekker 
Floris Burger 

Dinsdag 
05-07 

Anniek Mimpen 
Sara van Bennekom 

Charlotte Baaijens 
Thomas Verkuil 
Maria Eigenraam 

Donderdag 
07-07 
 

Loïs van Daalen 
Rik Joosse 

Sarah van den Berge 
Renco Harinck 
Rozemarijn Karman 

Vrijdag 
08-07 

Loïs van Daalen 
Nathan Koning 

Rosalie Baaijens 
Sarah Yuè Dronkers 
Noa Holster 

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

Nieuws van onze groepen 
 
Groep 1a/2a, groep 1b/2b en 1c 

We hebben de afgelopen weken heel veel muziek gemaakt. We hebben ritmes geklapt, liedjes gezongen, op 
muziekinstrumenten gespeeld. We hebben ook bij de piano gekeken in de hal. Wat hebben we genoten!  
Ondertussen zijn we gestart met het werken uit het boekje. Daar gaan we volgende week nog even mee door.  
Groep 1c van juf Annelies hebben deze week het cijfer 7 geleerd. Kinderen nemen zelf spullen mee voor de 
cijfertafel. Sommige kinderen maken zelf iets! Erg leuk dat ze hier actief mee bezig zijn! 
Omdat juf Marjolein dit jaar mocht afstuderen, zal donderdag 30 juni haar diploma-uitreiking plaatsvinden. Om deze 
reden zal juf Suzanna die dag voor de klas staan! We wensen beide juffen en de kinderen alvast een hele fijne dag 
toe. 
 

mailto:wingerdtso@gpown.nl


De laatste weken werken we over het thema ‘Er op uit!’ Dit is een heel breed thema, maar wij richten ons vooral op 
kamperen. We gaan de huishoek inrichten als camping. Heeft u nog spullen, dan mogen die meegenomen worden! 
Op dinsdag 5 juli en donderdag 7 juli houden we openlesmorgens in de onderbouw.  
U krijgt hier nog informatie over via DigiDuif.  
Woensdag 6 juli houden we het juffenfeest. De kinderen mogen die dag verkleed op school komen. De kinderen 
hoeven geen eten en drinken mee te nemen! Wilt u de juffen een cadeautje geven, dan kun u geld stoppen in de 
pot die u aantreft in het kamertje van juf Femke. Wij hebben er zin in! 
Volgende week leert groep 2 de letter ‘ij’ van ‘ijs’. Mochten jullie thuis iets hebben dat begint met de letter ‘ij’ of 
waar de letter ‘ij’ in zit, dan mag u dit meegeven voor de lettertafel. 
Binnenkort gaan we de rapporten weer invullen. Wilt u ervoor zorgen dat het rapport van uw kind weer op school 
is?! Alvast bedankt. 
De volgende Bijbelverhalen zijn de komende twee weken aan de beurt: 

 Diakenen 
 Zingen bij de rietzee 
 Gesprek over de kerk 
 Kaïn en Abel 
 Gouden kalf 
 Gesprek over de regels van God 

Hartelijke groeten van juf Suzanna, juf Janna, juf Annelies en juf Marjolein 
 
Groep 3 

We hebben een gezellige dag gehad vorige week vrijdag. Bedankt voor de mooie, leuke en lekkere cadeautjes.  
Deze en volgende week gaan we aan de slag met de toetsen van Cito. We maken toetsen van rekenen, spelling en 
begrijpend lezen.  
De toetsweken sluiten we volgende week af met de schoolreis naar de Tropical Zoo. Begeleiding en vervoer zijn 
helemaal rond. Bedankt! Iedereen die zich heeft opgegeven, krijgt begin volgende week bericht over de indeling van 
de dag en/of de verdeling van de kinderen over de auto’s. Denkt u aan zwemkleding, een handdoek en eten en 
drinken voor de hele dag? 
We zijn begonnen met ons laatste thema “de planeten”. We hebben al en heleboel gezien en geleerd over de 
aarde, de zon, de maan, het ruimtestation en de andere planeten. Volgende week beginnen we met de 
keuzeopdrachten bij dit thema.  
Inmiddels hebben we ook de eitjes, rupsen en poppen in de klas. Leuk om te zien hoe de rupsen zich volstoppen 
met kool en regelmatig vervellen. En wat komen er vreselijk kleine rupsjes uit die eitjes.    
Ingeborg Bakker en Alinde Hamelink-Huisman 
 
Groep 4 

Op zondag 12 juni is Sophie, dochter van juf Janita en haar man Mark, geboren. We hebben haar al op foto’s gezien, 
een lief klein meisje. Samen hebben we God gedankt voor het nieuwe leven dat Hij aan hun heeft gegeven.                                                   
De eerste gedeeltes van de Citotoetsen zijn gemaakt, volgende week deel 2 van de verschillende vakken.                                                                                                                   
We gaan de laatste ronde in met handvaardigheid. Het thema is nu vakantie. We zijn heel blij met de hulp van de 
moeders uit groep 4 en 5, die steeds bij toerbeurt komen helpen.                                                                                                                          
De zwemlessen zijn voorbij. Op dinsdagmiddag gaan we  tot en met 19 juli nog naar de schooltuin. De komende tijd 
zal er steeds meer geoogst worden.  
Met vriendelijke groeten Linda en Margriet 

Groep 5 

De laatste 2 weken zijn we druk bezig met het afnemen van allerlei CITO toetsen. AVI lezen hebben we intussen 
allemaal gedaan. Veel kinderen hebben weer een lees sprong gemaakt. Een aantal hebben zelfs AVI plus gehaald. 
We zijn blij met alle leesgroei sprongen die er zijn gemaakt. We blijven lezen om op het niveau te blijven en omdat 
het voor veel kinderen leuk is om te doen. De Donald Ducks vinden ook veel aftrek in de groep. We zijn deze weken 
weer begonnen met het lezen tijdens het eten. Daar waren we in het begin van het jaar ook mee gestart. Maar dit 
bleek niet goed te werken, want de kinderen vergaten te eten, dus was de afspraak ben je klaar met eten dan mag 
je een Duck lezen. Kijken of het eten nu wel gelijk gaat tijdens het lezen! Het is echt waar, sommige kinderen 
vergeten te eten als ze de DD voor hun neus hebben. 
 
 



Cito rekenen is woensdag afgenomen. Vandaag doen we het 2e deel van begrijpend lezen. Dan moeten we nog de 
tempo toets rekenen en de leeskaarten op tempo doen. Als dit allemaal gedaan is zijn we voorlopig weer klaar met 
de CITO toetsen. 
Dan vrijdag lekker op schoolreisje! We hebben er allemaal zin in. Wilt u genoeg te drinken meegeven, vooral als het 
weer een warme dag gaat worden. En natuurlijk ook de nodige boterhammen. Als het zonnig weer is dan zijn we 's 
middags op het strand bezig. Zonnebrand is dan misschien wel goed om mee te hebben. Het is niet de bedoeling 
dat we gaan zwemmen. Het strand lab duurt een kleine 2 uur. Waarschijnlijk zijn we iets later terug dan 3 uur. Maar 
dat stond ook al in de schoolreis brief. Geld hoeven de kinderen niet mee te nemen.  
We zijn op het moment druk bezig met de tijd van de Middeleeuwen. We hebben eerst gekeken wat weten we al 
van het kasteel. Hoeveel weten we van het leven in die tijd. Van het kasteel wisten de kinderen al veel, maar het 
verdere leven in die tijd minder dus daar hebben we het een en ander over bijgeleerd. 
In de komende 2 weken hopen we de laatste bloktoetsen van taal, spelling en rekenen te maken. We zijn met 
begrijpend lezen bezig met de bladen van nieuws begrip. Begrijpend lezen vinden de meeste kinderen niet echt 
leuk, maar als we het filmpje kijken wat erbij hoort zijn ze wel heel betrokken.  
De Levend Water schriften liggen bijna allemaal op school. Er zijn nu geen echte leer lessen meer, maar wel 
opdrachten die we op vrijdag in de groep samen doen. Van 7 kinderen ligt het schrift nog thuis. Wilt u deze a.u.b. 
meegeven zodat iedereen mee kan doen als we met deze les bezig zijn? 
Tot zover het nieuws uit onze groep. 
Hartelijke groeten, Idith Sikkes 
 
Groep 6 

Ook in onze groep is volop getoetst. Zo waren we druk met cito's voor rekenen en spelling. En de individuele 
toetsen AVI lezen, DMT (drie minuut toets) en TTR (tempo toets rekenen). 
Mooi om te zien dat er veel kinderen zijn gegroeid in hun ontwikkeling. En soms is er nog wat werk aan de winkel 
als blijkt dat een bepaald onderdeel nog niet wordt beheerst. 
Tussen het harde werken in vinden we het heerlijk om muzikaal of creatief bezig te zijn. We genieten van de 
muzieklessen en het knutselen. Er worden ook mooie dingen gemaakt! 
Bij de spreekbeurten leren we veel over allerlei stichtingen en organisaties. We geven elkaar mooie tops en tips. 
Goed om te zien hoe we elkaar al goed kennen en het dan extra knap van iemand vinden als hij iets durft wat het 
kind eigenlijk erg spannend vindt. Vaker een spreekbeurt houden is dan de tip.... 
Elke keer komen er ook heel mooie powerpointen voorbij...super! 
Het hoofdstuk natuuronderwijs ging over grote verschillen in licht en geluid. Zo kwam het ontstaan van de 
regenboog ter sprake, prisma, geluidsgolven, vertraging van geluid en hoe muziekinstrumenten werken. Leuk 
onderwerp.....we ronden het komende week af met de toets. 
In het schoolreisje hebben we super veel zin! We hebben die dag zelfs twee jarigen! Bangaly mist het schoolreisje, 
maar heeft een heel speciaal ander feest....een mooie en feestelijke dag gewenst!  
Huiswerk: Dinsdag 28 juni Toets Natuuronderwijs 
We hopen op een paar mooie en fijne laatste schoolweken in groep 6! 
Groeten, Sonja & Suzanne 
 
Groep 7a en groep 7b 

De laatste schoolweken zijn alweer aangebroken. Wij hebben in beide groepen 7 de Cito toetsen afgerond. De 
kinderen hebben hard gewerkt en goed hun best gedaan. Op ParnasSys kunt u zelf kijken wat uw kind gescoord 
heeft ( met de eigen inlogcode uiteraard).  
Na al dit harde werken is het vrijdag tijd voor ons schoolreisje. De kinderen en leerkrachten hebben er veel zin in! 
We gaan lekker zwemmen in het Omnium en ’s middags nog wat spelletjes doen in de Hollandse Hoeve. Zorgt u 
voor voldoende drinken en een tussendoortje? Het middag eten krijgen ze in het Omnium. We gaan er met z’n allen 
een gezellige dag van maken! De leerlingen zijn gewoon om 15:00 uur weer terug op school.   
Verder heeft groep 7b op vrijdag 15 juli ook nog een uitje gepland naar Terra Maris in Oost- Kapelle. Dit ter ere van 
de verjaardagen van de juffen en als afscheid met de klas. We hadden hier al heel snel voldoende  begeleiders voor 
dus dat was erg fijn. We gaan dan een bezoek brengen aan het Museum van Terra Maris en op expeditie in de 
Middeleeuwen.  
Dinsdag 5 juli is de Sportolympiade. Als u nog wilt helpen wilt u zich dan opgeven bij p.dvries@gpown.nl?  De 
kinderen gaan dan de hele dag lekker sporten met elkaar. 
 
 

mailto:p.dvries@gpown.nl


Naast al deze leuke dingen maken we de laatste blokken van taal, spelling en rekenen af. Met taal zijn we flink aan 
het oefenen met zinsontleding. Dit is behoorlijk pittig en vraagt veel concentratie van de leerlingen. Het is belangrijk 
dat ze hier al veel mee oefenen, zodat het in groep 8 nog verder uitgebreid kan worden. 
Bij rekenen zijn we ook met een moeilijk blok bezig; breuken, vermenigvuldigen en delen. Samen oefenen we veel 
en komen we er gelukkig wel uit. In groep 8 wordt hier straks dieper op in gegaan. 
Wilt u er nog aan denken om het rapport aan uw zoon/dochter mee te geven als dit nog niet op school is? Over 
enkele weken gaat het laatste rapport namelijk weer mee naar huis! Alvast bedankt!  
Huiswerk: 
Donderdag 23 juni: Toets Europese Regeringen  
Vrijdag 1 juli: Levend Water toets les 37 en 38. Maken les 38 
Vriendelijke groeten, de leerkrachten van groep 7 
 
Groep 8 

Vorige week volgden de kinderen de training “No Apologies”. Deze training, vanuit een christelijk perspectief,  is er 
op gericht om kinderen duidelijker te maken:  

 wie ze zijn en wie ze mogen zijn;  
 hoe het puberbrein in elkaar zit(herkenbaar voor velen);  
 wat belangrijke factoren zijn van een goede vriendschap; 
 hoe ze kunnen handelen bij groepsdruk;  
 wat de mogelijkheden en gevaren zijn van sociale media; 
 wat de gevaren zijn van: overmatig drankgebruik, overmatig drugsgebruik, pornografie, overmatig gamen. 

 
Het No Apologies programma komt er steeds op terug dat de “LEGS” in evenwicht moeten zijn. De kinderen 
kunnen vertellen wat dit inhoudt! 
Over een aantal weken presenteert groep 8 de musical “Alles Overboord”. In de klas oefenen we hard om er een 
spetterende show van te maken. De meeste kinderen hebben de musicalkleding op orde. Er zijn nog wat kinderen 
die nog wat musicalkleding missen. Wellicht dat u thuis hier eens navraag naar wilt doen?! 
Gisteren zijn een aantal ouders en kinderen begonnen met het schilderen van het decor. Het wordt prachtig! 
Dinsdag 5 juli is de jaarlijkse Sportolympiade. De kinderen nemen het op een sportieve manier op tegen kinderen 
van een andere basisschool. Om deze activiteit te kunnen ondernemen zijn we nog op zoek naar ouders / opa’s / 
oma’s die een groepje kinderen wil begeleiden. Aanmelden kan bij de meester. 
Donderdag 7 juli dalen we met de kinderen af naar het zuiden van het land. We brengen dan een bezoek aan “Het 
Verdronken Land Van Seafthinge”. Zorgt u er voor dat uw kind kleding aan heeft dat vies mag worden? Ook goed 
sluitend schoeisel dat vies mag worden is een must! Verder is het van groot belang dat uw kind schone kleding en 
badhanddoek mee heeft. Denk ook aan zonnebrandcrème , regenkleding e.d. Leuk en leerzaam uitstapje! 
Huiswerk: 
28 juni : toets biologie ; musicalkleding moet in orde zijn 
1 juli: toets Levend Water H26 t/m H30 
5 juli: Sportolympiade 
7 juli: Land van Seafthinghe 
8 juli: maken Levend Water blz. 60+61 
Met vriendelijke groet, 
René de Kok 
 
Gbs De Wingerd 
Hilleweg 3     4464 JA Goes        T 0113 - 22 79 21      E gbsdewingerd@gpown.nl     W  www.gbsdewingerd.nl 
Onze kernwaarden:     Ontwikkeling   Liefde   Samenwerking   Transparantie   Inspiratie 

 


