
 

 
  

De Pers                    29 november 2018                nummer 4                             
Beste ouders en/of verzorgers, 

Dankdag 
Op woensdag 28 november hebben we met de kinderen van De Wingerd, de ouders, familie en andere 
belangstellenden de dankdagviering in de kerk gehouden. Samen hebben we onze God gedankt voor alle zegeningen 
die we krijgen. Het was fijn om met elkaar te zingen, te bidden en te luisteren naar de dominee.  
We hoorden over arm en rijk. Je bent pas echt rijk als je Jezus kent en Hem volgt in je leven.  

Groot is Uw trouw, o Heer. Mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw, Gij blijft altijd dezelfde. 

 
Aanvangsgroep  
Dit schooljaar werken we met een enkele groep 2 en een groep 0-1. In deze groep komen in de ochtenden ook de 
peuters vanuit de peuter-kleutergroep van Prokino meedraaien. Fijn om te merken dat dit in een behoefte 
voorziet en dat er veel vraag is om in de peuter-kleutergroep mee te draaien.  
Omdat de groep nu volledig gevuld is, gaan we na de kerstvakantie werken met een aparte aanvangsgroep. Daarin 
zullen dan de jonge kleuters zitten, in de ochtenden komen daar dan de peuters bij. De leerkrachten in deze groep 
worden juf Germaine en juf Marijke, die allebei al bekend zijn op onze school.  Fijn dat we op deze wijze weer met een 
kleine aanvangsgroep kunnen gaan werken! De ouders/verzorgers van deze groep worden door de leerkrachten 
geïnformeerd over de nieuwe verdeling van de kinderen.  
 
Zwangerschapsverlof juf Alinde  
Na de kerstvakantie gaat juf Alinde met zwangerschapsverlof. We wensen haar een goed verlof toe. Haar vervanging 
is als volgt geregeld: in groep 3 komt op maandag juf Tamara Dees uit Axel de vervanging invullen. Zij is een vaste 
invaller voor de LEV-WN school De Sterrenpracht in Axel en heeft ruime ervaring met het werken in o.a. groep 3. In 
groep 7 zal op woensdag om de week juf Suzanne van Gilst lesgeven (zij werkt ook al op maandag en dinsdag in 
groep 7). Op de overige woensdagen, de donderdag en de vrijdag komt juf Desy Joosse lesgeven in groep 7. Zij 
woont in Serooskerke (W) en heeft ervaring in het lesgeven in verschillende bovenbouwgroepen. Zij is een nieuw 
gezicht op onze school, van harte welkom! We wensen kinderen en leerkrachten een goede tijd toe. Deze invulling 
voor groep 7 is een wijziging: in eerste instantie zou juf Tonja Eberson uit Terneuzen dit doen, maar zij heeft ander 
werk gekregen. We zijn erg dankbaar dat we deze vervanging hebben kunnen invullen in een periode van een tekort 
aan leerkrachten.  

Regio avond LEV-WN scholen 
Op 6 november werd door het bestuur van LEV-WN een regioavond gehouden om na te denken over de nieuwe 
koers van de vereniging. Samen dachten we na en spraken we over wat de verlangens voor onze kinderen zijn, over 
onderwijsvernieuwing en over wat verwacht wordt van LEV scholengroep West Nederland. Fijn dat we met veel 
betrokken ouders en collega’s samen waren. Iedereen heel veel dank voor de positieve betrokkenheid bij onze 
scholen. Tijdens deze avond werd door René Tromp, de bestuurder, een avond met een topspreker aangekondigd, die 
in het midden van het land zal worden gehouden. De uitnodiging daarvoor zal binnenkort volgen.  
 



Pauze en toezicht 
Op een aantal teamvergaderingen en in de leerlingenraad is de gang van zaken in de (ochtend) pauzes onder de loep 
genomen. Het blijkt dat veel kinderen willen voetballen. Er is weinig ruimte voor stepjes, skeelers en dergelijke. Het is 
best vol en druk. In de middagpauze is dit minder het geval i.v.m. de gesplitste pauzes.  

De komende weken willen we het volgende uitproberen: 
1. In de ochtendpauze een extra pleinwacht  
2. Het stukje kiss en ride buiten het hek voor de administratieruimte wordt afgebakend met pilonnen. Daar 

kunnen de kinderen met ‘wieltjes’ spelen. De extra pleinwacht houdt hier toezicht. 
3. Een ‘achterwacht’ regelen voor de groepen 3 t/m 8 als deze op het rooster staan om tussen de middag naar 

de pannakooi te gaan. In principe is er een TSO-ouder voor. Mocht deze er niet zijn dan is er een alternatief.  
In de leerlingenraad en in het team zal dit na ongeveer 6 - 8 weken geëvalueerd worden. 
 
Mediapaspoort                                   
Deze maand starten we op school met lessen in mediawijsheid. De lessen hebben alles te maken met media: van 
televisie tot tablet. Omdat kinderen al vanaf jonge leeftijd met media in aanraking komen, zullen de lessen gegeven 
worden in de groepen 1 t/m 7. (Geadviseerd wordt om niet meer met de lessen in groep 8 te gaan starten).  

Opbouw van de lessen 
De lessen die worden gegeven, bestaan uit 7 thema’s die worden gevolgd. De thema’s zijn: 

1.     Weet wat je ziet (o.a. wat is waar en niet waar in de media?) 
2.     Bewaak je identiteit (o.a. wie ben jij op internet?) 
3.     Wat je geeft krijg je terug (o.a. over respectvol met elkaar omgaan, online pesten) 
4.     Houd de klok in de gaten (o.a. over de tijd die je aan online en offline spelen besteedt) 
5.     Maak goede keuzes (o.a. hoe deel je jouw online leven in?) 
6.     Bescherm je privacy (o.a. wat is privé en wat mogen anderen van jou weten?) 
7.     Zorg voor je eigen veiligheid (o.a. bij wie kun je terecht als je hulp en tips nodig hebt?) 

 
Elk van de thema’s wordt ieder jaar behandeld. Bij sommige lessen kunt u ook als gezin meedoen!  

Thuisopdracht 
Soms krijgt uw kind een Thuisopdracht met bijbehorende ouderbrief mee. Wilt u de opdracht samen met uw kind 
maken en hem of haar de Thuisopdracht weer meegeven? Dan kan uw kind weer met de volgende les mee reizen! 

Website voor meer informatie 
Kijkt u gerust eens op de website: www.nationaalmediapaspoort.nl.Daar vindt u nog meer informatie.  
We wensen uw kind en u heel veel plezier met deze lessen toe. 

 
Gevonden voorwerpen  
De gevonden voorwerpen zijn vanaf dinsdag 11 december in de hal van school te vinden.  
Wat vrijdag 21 december 2018 nog niet is opgehaald gaat naar het goede doel!  
 
 

Praktijk PABO West-Nederland 
We geven volgende week een flyer mee van de Praktijk PABO West-Nederland. Kent u iemand in uw omgeving die 
in het onderwijs wil gaan werken, geef deze flyer gerust door!  

 

http://www.nationaalmediapaspoort.nl/


Schoolfruit 
Vanaf 12 november krijgen wij op school weer schoolfruit geleverd. Drie keer in de 
week krijgen de kinderen fruit en/of groente aangeboden. Doel is om de kinderen te 
stimuleren meer groente en fruit te eten en hen met diverse soorten te laten 
kennismaken. Het schoolfruit is niet ter vervanging van de  
pauze-/lunchhap, het is een extraatje als stimulans. 
Meer informatie Schoolfruit - informatie voor ouders 
 

 
 

 
Agenda: 
Vrijdag 30 november: maandsluiting groep 6 
Maandag 3 december: lied van de week: psalm 5:2 
Maandag 3 december: weekopening onderbouw groep 4/5  
Woensdag 5 december: Sinterklaasviering 
Maandag 10 december: lied van de week: Een lichtje aan de horizon 
Maandag 10 december: weekopening groep 1 
Maandag 17 december: lied van de week: Heel gewoon 
Maandag 17 december: weekopening bovenbouw groep 5 
Donderdag 20 december: kerstviering in de groepen 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Arend Schutte  en Lizo Koppejan                           
Teamleider            Directeur 
 

Hart voor alle kinderen!  
 
Nieuws van de MR 
Beste ouders, afgelopen periode heeft de MR weer vergaderd. We hebben de schoolgids doorgenomen en, aangezien 
de gids volgend jaar volledig wordt herzien, enkele kleine aanvullingen/wijzigingen geadviseerd.  
We hebben ingestemd met het formeren van een leerlingenraad op De Wingerd en waren blij met dit initiatief. Er is 
een MR-jaarverslag opgesteld over het afgelopen schooljaar. Het is mogelijk dit verslag in te zien via onze secretaris, 
Ingeborg Bakker.  
Omdat we willen werken aan onze deskundigheid willen we komend voorjaar, samen met de MR-en van Middelburg 
en Axel een cursus volgen, waarbij we ons verder zullen verdiepen in de taken en bevoegdheden van de MR. 
Dit schooljaar is onze voorzitter, Jessica Paul, aftredend. Later dit jaar gaan we actief op zoek naar een nieuw MR-lid 
en een nieuwe voorzitter.  
13 december hebben we onze volgende vergadering.  
 
Koffie-uurtje met de MR 
Als MR willen we heel graag zichtbaar zijn in de school. We vinden het belangrijk dat jullie als ouders en leerkrachten 
weten wie wij zijn en waar wij als MR zoal mee bezig zijn. Misschien heb je geen idee waar de MR precies voor staat. 
Het kan ook zijn dat je al langere tijd rondloopt met een vraag voor de MR. Daarom nodigen wij jullie uit voor een 
koffie-uurtje met Jessica Paul en Rebekka van Dongen van de MR. Schuif gezellig aan op woensdag 16 januari om 
8.45 uur tot 9.45 uur. Koffie en thee staan klaar. We komen bij elkaar op de eerste verdieping, bij de keuken. 
Tot dan! 
Jessica Paul en Rebekka van Dongen 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm


Hartelijk bedankt voor al het werk dat jullie hebben gestoken in 
alles voor de fancy fair! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Er is € 2552,02 opgehaald bij de verkoop  

van alle spulletjes. 
 

Bij de dankdagviering in de Ontmoetingskerk 
Is ook nog € 731,90 opgehaald aan collectegeld. 

 
Dat maakt dat we de kinderen in Nicaragua kunnen helpen  

met € 3283,92 
 

Een geweldig mooi bedrag voor: 
 
 
 
 

 
 
 

Allemaal hartelijk bedankt!! 
Dankdagcommissie CGK, GKV, De Wingerd 



 
Nieuws van onze groepen 

 
Groep 1/instroom 
We hebben het thema afval afgesloten met een modeshow en een grote opruimactie in de buurt van onze school. 
Beide acties waren een groot succes, waar de kinderen erg van hebben genoten. 
Het nieuwe thema waar we vorig week mee gestart zijn is het sinterklaasfeest. Geregeld worden we verrast met 
kaartjes op onze stoel. Die mogen de kinderen mee naar huis nemen om te sparen. Op woensdag  
5 december bent u van harte uitgenodigd om de Sint en zijn Pieten op het plein te verwelkomen. We verwachten dat 
hij om 9.00 op onze school arriveert.  
Na 5 december gaan we over kerst werken. Op maandag 10 november mogen de kinderen een kaarsje of 
waxinelichtje meenemen naar school.  
Afgelopen weken zijn er veel kinderen 4 jaar geworden. We heten hierbij Liene, Jop, Rhobie, Levi en Matteo van harte 
welkom op onze school. 
Elke donderdag zijn we in onze groep zo'n 45 minuten kwijt aan het omkleden voor de gymles. Omdat deze tijd 
afgaat van de tijd die we daadwerkelijk bewegen lijkt het ons beter om in groep 1 alleen gymschoenen aan te trekken. 
Wilt u erop letten dat u uw kind op donderdag kleding aantrekt waarin het zich makkelijk kan bewegen? Voor de 
kerstvakantie geven we de gymtassen mee terug naar huis. U kunt controleren of de schoenen nog passen. Na de 
vakantie kunt u de schoenen weer meegeven naar school.  
De Bijbelverhalen voor komende weken: 
Hoofdstuk 14: 
Mara en Elim Exodus 15: 22 – 16: 31  
Bij de Berg Sinaï Exodus 19  
Het gouden kalf Exodus 32  
Hoofdstuk 30: 
De engel bij Zacharias Lucas 1: 5 - 25, 57 - 65 
De engel bij Maria Lucas 1: 26 - 56 
Jezus wordt geboren Lucas 2: 1 - 7  
Hoofdstuk 31: 
De herders Lucas 2: 8 – 21  
Simeon en Hanna Lucas 2: 22 – 40  
De magiërs uit het Oosten Matteüs 2: 1 - 12  
 
Met hartelijke groet, Mathilde en Suzanna 
 
Groep 2 
Thema 
We hebben een modeshow gehad, waarin de kinderen hun creaties van afvalzakken hebben laten zien. Heel knap 
gemaakt en mooi om alle kinderen over de catwalk te zien lopen! Aan het eind van het thema hebben we de buurt 
schoongemaakt. Wat hebben alle kinderen hun best gedaan om zoveel mogelijk afval te verzamelen. 
Nu Sinterklaas aangekomen is in Nederland, zijn we gestart met werken en leren over Sinterklaas.  

 
Tellen, getalherkenning en: niemand mag op je kaarten kijken! Letters en cijfers 

We hebben de P van Piet geleerd en hierbij een letter gemaakt van klei. 
  
De kinderen hebben de 5 en 15 aangeboden gekregen, we hebben ontdekt 
hoeveel kinderen ‘15’ zijn en dat we hier ook drie even grote groepjes van 5 van 
kunnen maken! 
 
Bij alle kinderen hebben we een meting beginnende geletterdheid op de Chrome 
Books afgenomen. Zo kunnen we zien in hoeverre de kinderen al bezig zijn met 
letters. In groep 2 bieden we de letters spelenderwijs aan en leren we de kinderen 



woordjes in stukjes te hakken/plakken. We proberen ze te prikkelen en de interesse aan te wakkeren, zodat ze straks 
in groep 3 goed kunnen starten met leesonderwijs. Rijmen en het benoemen van letters in een woord zijn daar ook 
heel belangrijk voor! Kinderen die al kunnen lezen kunnen in groep 3 met de zonversie starten, zo hoeven ze niet meer 
stap voor stap te leren lezen. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo en manier!  
 
Bijbelverhalen 
Ballingschap 
Advent 
Kerst 
 
Agenda 
4 december: museumbezoek. 
5 december: Sinterklaasviering op school. 
20 december: Kerstviering in de eigen groep 
 
Stagière 
De laatste weken van december en begin januari helpt juf Eleonora bij ons in de groep. Ze zal opdrachten voor haar 
opleiding uitvoeren met de kinderen. We wensen Eleonora een fijne en leerzame tijd in groep 2. 

Oproep: We kunnen nog best wat hulp gebruiken op 4 december (9.00 – 10.00 uur). Meldt u zich graag aan bij één 
van de leerkrachten.  
Een hartelijke groet van de juffen Dineke en Rianne  
 
Groep 3 
Fijn dat we gisteren God mochten bedanken voor alles wat Hij ons geeft. We hadden een mooie dienst samen en we 
konden het themalied goed meezingen. Ouders die tussen de kinderen hebben gezeten; bedankt!  
In de klas hebben we de eerste champignons groot zien worden. Hopelijk komen er nog een paar. Vrijdag had 
meester Yvo een leuke paddenstoelenspeurtocht uitgezet in de school. Beide teams vonden alle letters en konden het 
woord maken.  
Intussen zijn we begonnen met ons nieuwe thema “het weer”. Er wordt weer een heleboel werk verzet. De kinderen 
kunnen aan de hand van de kieskaart allerlei activiteiten kiezen. Ze werken er met veel plezier aan en er zijn mooie 
resultaten. Alles wordt verzameld in hun activiteitenmap. Neem er gerust een keer een kijkje in. Fijn dat een heel 
aantal ouders hulp heeft aangeboden, zo kunnen de kinderen nog meer uit de opdracht halen. Er is ook voldoende 
hulp bij het versieren van de kaarsen. Super!! 
Genieten doen we van het schoolfruit. Er zijn al heel wat worteltjes, appels, peren, bananen en stukken meloen 
doorgegaan. Smullen!  
De kinderen van groep 3 kijken uit naar sinterklaas. In de klas staat inmiddels een haard, hopelijk mogen we daar 
binnenkort onze schoen zetten… maar Piet was niet erg tevreden over hoe de vakjes eruit zagen.  
Bij lezen oefenen we lekker door. We hebben al heel veel klanken geleerd. Steeds meer kinderen kunnen de woorden 
in een keer overzien, ze hoeven ze niet meer eerst in stukjes te hakken. Dan kan het lezen ook echt op tempo komen. 
De resultaten van de leestoets van vandaag krijgt u binnenkort. Leest u thuis ook weleens een boekje met uw kind? 
De meeste kinderen vinden het leuk om te laten horen wat ze al kunnen. 
Bij rekenen gaan we de cijfers tot 100 leren. We leren wat een tiental is en wat erna en voor een tiental komt. Best 
lastig hoor! We leerden de splitsing van 7 en oefenen de andere splitsingen. We gaan de moeilijke dubbelen leren, 
van 6+6 tot 9+9. We zijn ook bezig geweest met klokkijken: de hele en halve uren en de kwartieren. Pittig hoor! 
Vorige week hebben we de tweede les Mediawijsheid gehad. We hebben het gehad over mooie eigenschappen van 
onszelf, gerelateerd aan dieren (sterk als een beer, lenig als een kat enz.). In de loop van de komende jaren leren de 
kinderen zuinig te zijn op wat ze van zichzelf op internet vertellen/laten zien.  
De bijbellessen gaan de komende weken over het Kerstevangelie, we gaan ook een paar mooie liederen leren die we 
zingen tijdens de viering in de klas.  
Vriendelijke groet, Ingeborg Bakker en Alinde Hamelink-Huisman 
 



Groep 4a 
De Bijbelverhalen gaan over de koningen van Israël en Juda. Komende week starten we met het Kerstevangelie. Ook 
zullen we dan verschillende kerstliederen leren en zingen.                                                                                                   Bij 
handvaardigheid maken we met allerlei verschillende materialen Pieten. Woensdag 5 december hopen we de Sint en 
de Pieten te verwelkomen. De gymles staat ook in teken van 5 december; dus WEL de gymkleren meenemen. Bij 
rekenen zijn we van gelijke sprongen al overgestapt naar X sommen. De tafel van 5, 2 en 10 oefenen we al volop. 
Voor veel kinderen is het nog goed om met materiaal te zien WAT je eigenlijk doet met x sommen, de gelijke 
sprongen houden we er nog een poosje in. Mag uw kind op de iPad oefenen, dan is dat zeker waardevol.  Vooral deze 
maand staat vaak in het teken van gezelschapspelletjes, voor de kinderen een uitgelezen kans om spelenderwijs te 
gaan rekenen. Als ze met 2 of 3 dobbelstenen gooien moeten flink rekenen. Bij taal zijn we bezig met tegenstellingen, 
soms komen daar lastige woorden in voor bijv. ijverig. Het is fijn te merken hoe de kinderen de geleerde woorden bij 
spelling herkennen in andere lessen en elkaar wijzen op de goede schrijfwijze. 
We hebben nu weer schoolfruit dus de kinderen kunnen vanaf woensdag altijd iets uit de mand pakken.  
Maandag 3 december GEEN zwemles. 
Met vriendelijke groeten, René Legemate en Margriet Deddens 
 
Groep 4b/5b 
Al weer drie weken geleden. Er is weer heel wat gebeurd op school en in de klas. De fancy fair, de Voorleeswedstrijd 
en vandaag de dankdagviering in de kerk. 
De fancyfair heeft een hoog geldbedrag opgebracht, Bjorn van Schaik uit groep 7, de winnaar van de 
voorleeswedstrijd, en vandaag mochten we in de dienst horen dat we alles wat we hebben, ons geld en onze spullen, 
gekregen hebben van God. Laten we delen met arme mensen. De dominee had ook een mooie spreuk: Geld maak niet 
gelukkig, maar gelukkig maakt geld. Als je iets geeft wordt je er zelf ‘rijker’ van. 
In de klas zijn we ook hard aan het werk. 
Rekenen: Deze week worden de rekentoetsen weer afgenomen. Deze keer van blok 5. We gaan ook nog extra tijd 
besteden aan het klokkijken voor heel de groep  en voor groep 5 de verhoudingstabel. 
Taal: Het blijft belangrijk dat de kinderen blijven lezen. Hierdoor vergroot hun woordenschat en het begrip van het 
gelezen boek. 
Spelling: Gaat prima. We hebben veel dictees en oefenen wat af. 
Taken: Elk kind heeft nu een taak in de klas. Het gaat van boekenkast opruimen tot netheid kleedkamers na de gym. 
Elk kind is dus ergens verantwoordelijk voor. De taken met wasknijpers met naam, hangen in de klas. Ook hangt er op 
het prikbord een groot papier met regels over hoe we ons behoren te gedragen naar en met elkaar. Kom gerust eens 
kijken. 
Volgende week woensdag 5 december, komt sinterklaas op school. Zoals u weet krijgt groep 4 een cadeautje en de 
kinderen van groep 5 worden woensdagmorgen verwacht met een surprise en gedicht.  We hopen op een gezellige 
morgen. 
Donderdag 6 december is ons uitje naar de K.N.M.I. Dit kan alleen doorgaan als er genoeg ouders zijn die willen rijden. 
Mogen ook opa’s of oma’s zijn. Voor 9 kinderen hebben we nog vervoer nodig. U kunt zich bij mij aanmelden. 
 
Huiswerk komende tijd: 
Groep 4 en 5: 
Vrijdag 30 november: Maken Levend Water hoofdstuk 13 
Vrijdag 7 december: Maken Levend Water hoofdstuk 40 
Vrijdag 14 december: Toets Levend Water hoofdstuk 13 en 40. 
Vrijdag 21 december: Maken hoofdstuk 27 
Groep 5: 
Vrijdag 30 november: Toets TOPO hoofdstuk 5 
Dinsdag 4 december: Toets natuur en techniek=Naut thema 2 
Vrijdag 14 december: Tafels 8 en 9 
Dinsdag 18 december: Toets Geschiedenis=Brandaan thema 3 
 
 



Groep 5a 
Beste lezers van de pers, 
In groep 5 hebben we weer een aantal mooie weken gehad. De tijd vliegt voorbij. Dat gebeurt helemaal als we iedere 
dag weer nieuwe dingen leren. De afgelopen weken hebben we nagedacht over de boeren, geestelijken en heren bij 
geschiedenis.  
Bij taal hebben we het over reclame en boodschappen doen. Heeft u zoon of dochter de aanbiedingen al bekeken?  
Verder hebben we erg genoten van de lessen judo. We hebben hier geleerd om samen te werken en we hebben zelfs 
al verschillende judotechnieken geleerd. 
Vorige week hebben we voor het eerst met de boomwhackers muziek gemaakt. Wat was dat een gave ervaring zeg. 
Tijdens muziek kwamen we steeds meer in de sinterklaasstemming, omdat we nieuwe sinterklaasliedjes hebben 
geleerd. Zelfs tijdens rekenen hebben we het over sinterklaas gehad. We hebben gerekend met pepernoten. Dit 
deden we omdat we moesten leren om te delen met rest. Dat gaat beter als we het met pepernoten kunnen doen ;)  
Wat was het mooi om met zoveel kinderen, ouders en andere betrokkenen dankdag te vieren in de Ontmoetingskerk. 
Fijn dat wij als school en groep zoveel hebben om voor te danken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dan nog even uw aandacht voor het volgende.  

 Denkt u aan de gymkleding op woensdag. 
 Zijn er nog een paar ouders die mee willen/kunnen op excursie naar de KNRM op donderdagochtend 6 

december? 
 Vergeet niet om met uw zoon/dochter de tafels te blijven oefenen en gezellig samen te lezen. 

Huiswerk voor de komende weken: 

30 november: toets Levend water les 13 en 14 en maken les 14 
4 december: toets natuur en techniek (Naut) thema 2 
5 december: gedicht + surprise voor het sinterklaasfeest in de groep 
7 december: maken Levend Water les 40 (thema Dank U wel) 
14 december: maken Levend water les 26 (thema kerst) 
14 december: tafels 8 en 9 
18 december: toets geschiedenis (Brandaan) thema 3 
20 december: herhalingstoets van alle tafels die nog niet zijn behaald 
21 december: toets Levend Water les 26 en 27 (thema kerst) en maken les 27 

Groetjes van groep 5 en meester Kees 
 
Groep 6 
Wat was het prachtig om de kinderen bezig te zien op de fancy fair! Enthousiasme, betrokkenheid, en inzet was 
overal te proeven en te zien. Allemaal zetten jullie je op jullie eigen manier in voor het goede doel. Wat een mooi 
bedrag haalden we op bij deze actie. Maar vooral ook: we mochten iets betekenen voor de ander! 
Fijn dat dit ook gisteren in de kerk naar voren kwam: dat we uit dankbaarheid voor wat God ons geeft, ook de ander 
mogen helpen.  



De maanden november en december zijn drukke maanden in de groep. Na de dankdag richten we ons op het 
Kerstfeest: het feest van Het Licht dat naar deze wereld kwam. In de verhalen van Levend Water zullen we hier 
komende tijd extra aandacht aan geven.  
Volgende week woensdag 5 december komt Sinterklaas naar De Wingerd. In groep 6 kopen we een cadeautje voor 
elkaar en daar hoort natuurlijk een surprise en gedicht bij. We zijn benieuwd naar de bijzonder creaties die er dit jaar 
weer worden gemaakt. De meester en juf hebben er zin in! 
Aanstaande vrijdag 30 november heeft groep 6 de maandsluiting. De kinderen hebben hard geoefend met het leren 
van de liederen en de teksten. Ze zullen vrijdag mooi zijn geschminkt. De kinderen zijn er klaar voor. Komt u kijken a.s. 
vrijdag?! Vanaf 14.30 uur beginnen we. 
Dit blok zijn we bij rekenen begonnen met de breukensommen. We kwamen erachter dat breukensommen eigenlijk 
helemaal niet zo moeilijk zijn, maar dat het veel lijkt op de tafelsommen. Natuurlijk wordt er in de tijd voor Sinterklaas 
dan ook gerekend met pepernoten. Leerzaam en na de rekenles nog lekker genieten van de pepernoten ook! We zijn 
bij rekenen ook steeds bezig om betekenis te geven aan de breuken. Wat betekent nu eigenlijk ¼? En wat betekent 
het dat ¼ van het tafelgroepje een rood tablethoesje heeft, en als ¾ van de 16 kinderen die vooraan in de klas staan, 
blonde haren heeft, hoeveel kinderen zijn dat dan?  
Bij geschiedenis hebben we het interessante onderwerp over de industriële revolutie afgesloten. Wat een enorme 
verandering bracht deze tijd met zich mee. Maar ook hoeveel mensen werden de dupe van deze veranderingen. Het 
volgende thema zal gaan over de 1e en 2e Wereldoorlog. Een leerzaam, maar ook heftig thema. 
Huiswerk komende weken: 
30 november: toets H11 en H12 Levend water, maken H13 Levend Water, maandsluiting 
4 december: toets Naut thema 8 
5 december: Sinterklaasviering 
6 december: maken rekenblad 9.11 
7 december: maken H14 Levend water 
 
Met vriendelijke groet, Idith Scheele en René de Kok 
 
Groep 7 
De weken vliegen voorbij en er staan nog allerlei activiteiten op de planning. We kijken terug op een geslaagde Fancy 
Fair waarbij veel geld is opgehaald! Groep 7 was van begin af aan enorm enthousiast en dit mocht ook resulteren in 
een hoog geldbedrag en een enthousiaste verkoop. Erg leuk en fijn om dit zo te zien. Deze week zullen we het 
definitieve eindbedrag voor Juntos Contigos bekend maken. Alle ouders en kinderen; hartelijk dank voor jullie inzet! 
Super. 
Vandaag zijn we op excursie geweest naar de Rioolwaterzuivering in Kapelle en afgelopen dinsdag hebben we hier 
een gastles over gehad. Erg interessant en leerzaam. Volgende week woensdag zullen we gezellig Sinterklaas vieren 
met elkaar in de klas. Vrijdag 7 december vieren we de verjaardag van juf Alinde. Ze hoopt dan 29 jaar te worden. We 
gaan er dan een gezellige en feestelijke middag van maken met elkaar. Naast al die festiviteiten wordt er uiteraard ook 
nog ‘gewoon’ hard gewerkt in de klas. We oefenen bij rekenen met procenten en verhoudingstabellen. We leren dat 
verhoudingen, breuken en procenten alles met elkaar te maken hebben. We leren om een lijngrafiek op de juiste 
manier af te lezen en om zelf kortingen en prijsverhogingen te berekenen. Bij taal zijn we druk bezig met zinsontleden: 
het gezegde, persoonlijk voornaamwoord, lijdend voorwerp en ga zo maar door. Dit vinden de meeste leerlingen nog 
behoorlijk lastig. We oefenen daarom veel klassikaal en proberen extra herhalingslessen in te plannen als dat nodig is. 
Bij spelling oefenen we veel met de werkwoorden in de tegenwoordige – en verleden tijd. Dit is ook veel extra 
oefenen met elkaar en op de site van Bloon. Thuis kunt u ook nog oefenen met de Bloon lijsten als dit nodig is. Juf 
Eleonora blijft nog tot eind januari stage lopen in onze klas. Ze is er 4 dagen in de week en we zijn enorm blij met haar. 
Ze helpt veel en ondersteunt waar nodig. De komende tijd gaan we ons verdiepen in het werk en de kracht van de 
Heilige Geest en staan we stil bij het Bijbelboek Handelingen. We gaan hier diverse verhalen over horen en lezen. 
 
Vrijdag 14 december staat juf Suzanne voor de klas, omdat juf Alinde dan een bruiloft heeft. Daarna is het alweer de 
laatste schoolweek voordat de kerstvakantie begint. We zullen een kerstviering houden in de klas op vrijdagochtend 
21 december en alle leerlingen mogen wat lekkers maken/ meenemen voor de kerstlunch tussen de middag. Dit zullen 
we nog met de leerlingen doorspreken. 



Huiswerk en andere activiteiten: 
 
Vrijdag 30 november: Levend water maken les 14 
Dinsdag 4 december: Werkwoordspelling blz. 40-42 
Woensdag 5 december: Sinterklaas 
Vrijdag 7 december: Toets levend water les 13 en 14. Maken les 15 
Vrijdag 7 december: Verjaardag juf Alinde & juf Eleonora 
Dinsdag 11 december: Werkwoordspelling blz. 43- 46 
Dinsdag 11 december: Toets Brandaan 
Vrijdag 14 december: Levend Water maken les 22 
Dinsdag 18 december: Werkwoordspelling blz. 46-48 
Donderdag 20 december: Toets Topo 4 
Vrijdag 21 december: Levend water maken les 23 
Vrijdag 21 december: Kerstlunch middag 
 
Groep 8 
Hier weer het nieuws uit groep 8!  
Wat hebben we genoten op de Fancy Fair, en wat een toffe en creatieve ideeën hadden de kinderen. Goed gedaan 
allemaal. Mooi dat we zoveel geld mochten ophalen voor het goede doel. 
Ook komt Sinterklaas er weer aan. De lootjes zijn getrokken en het is tijd voor het maken van surprises en gedichten. 
Op woensdag 5 december kunnen de kinderen voor schooltijd hun surprise in de klas zetten.  
Ondertussen zijn we ook gewoon aan het werk. Bij Meander bespraken we het grote verschil tussen arm en rijk in de 
wereld. Best wel schokkend om te zien dat onze leeftijdsgenoten soms al zo hard moeten werken en dat ze snel 
terecht komen in een armoedecyclus, omdat er geen geld is voor een opleiding.  
Bij het vak geschiedenis bespraken we de tijd van de verlichting. De Bataafse republiek, de Franse revolutie en 
Napoleon kwamen ook aan bod. De toets over dit onderwerp is dinsdag 4 december.  
Ik heb ook nog een vraag, mede namens de gymmeesters. Zou u willen kijken of uw kind goede gymschoenen heeft? 
Nu zijn er regelmatig kinderen die op blote voeten gymmen, en hierdoor ontstaan nogal wat vervelende ongelukken. 
Goede schoenen zijn belangrijk voor de veiligheid van uw kind! 
Dit was het weer, alleen het huiswerk nog, daar kan nog wat bijkomen de komende tijd, maar dat zal uw kind in zijn of 
haar agenda schrijven.  
 
Groetjes Paulina en René  
 
Huiswerk: 
Vrijdag 30 november: Levend water, maken les 13 
Dinsdag 4 december: Brandaan toets thema 7.  
Vrijdag 7 december: Levend water, maken les 14 
 
 
 
De Wingerd 
Hilleweg 3     4464 JA Goes        T 0113 - 22 79 21      E gbsdewingerd@levwn.nl     W  www.gbsdewingerd.nl 
Onze kernwaarden:     Ontwikkeling   Liefde   Samenwerking   Transparantie   Inspiratie 

 
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! 


