
 

 
  

De Pers         20 december 2018                nummer 5                             
 

Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven; hij was rijk, maar is omwille van u arm 
geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden 2 Kor. 8:9 

 
Laat ieder het horen, 
dat eens werd geboren, 
de Redder der wereld, 
de Heer van 't heelal. 
De engelen melden, in Efratha's velden, 
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal. 
    
Komt, laten wij eren, de Here der Heren, 
zo groot van ontferming en van gena. 
Want Hij wil ons geven, 
dicht bij Hem te leven. 
De Heiland der Wereld, halleluja! 

Jezus is niet per ongeluk in een stal geboren! 
 
Kerst, we vieren het elk jaar opnieuw. We hebben daar verwachtingen van, creëren gezelligheid, zoeken elkaar als 
familie en vrienden op en denken vooral terug aan de komst van Gods Zoon op deze aarde. 
Toch doen de dagelijkse dingen die wij meemaken ons ook weleens anders kijken naar de boodschap van Kerst. 
De laatste weken zijn er veel dingen gebeurd die ons toch even stil zetten en die ons ook doen beseffen hoe 
afhankelijk en kwetsbaar we eigenlijk zijn ...net zoals dat kind in de kribbe. 
  
In deze periode zijn er regelmatig kinderen, ouders en collega’s die te maken hebben met ziekte.  
 
Onlangs waren er twee kinderen die te maken kregen met een ziekenhuisopname. Jozua Groen uit groep 2 mocht 
afgelopen woensdag gelukkig weer thuiskomen, nadat hij een poosje in het ziekenhuis moest verblijven vanwege 
pijnlijke huidproblemen.  
Gelukkig is er goede behandeling mogelijk geweest en gaat het nu de goede kant op. 
Ook Robin Storm kwam ruim een week geleden bij een gymles lelijk ten val. Hij brak zijn arm en ondervond daar veel 
pijn aan. Gelukkig kon Robin goed geholpen worden al duurde het best lang en was het pijnlijk voor hem. Deze week 
is hij weer op school gekomen. Dank aan de Heer dat het met beide kinderen de goede kant opgaat. 
 
Daarnaast hebben we op dit moment te maken gekregen met ziekte bij een aantal collega’s. Juf Margriet kan op dit 
moment haar werk niet doen. Allerlei gebeurtenissen uit het recente en wat verdere verleden hebben veel energie 
gevraagd van haar. Dat zorgde ervoor dat ze niet in staat was datgene dagelijks aan de kinderen te geven wat ze 
graag zou willen. We wensen juf Margriet toe dat zij in deze periode tot rust komt en weer nieuwe energie krijgt om 
het werk dat ze zo graag doet weer uit te voeren.  



We kunnen op dit moment nog niets zeggen voor de periode na de kerstvakantie. We zijn blij dat juf Idith beschikbaar 
is als juf Margriet dan haar werk nog niet (volledig) kan doen.  
 
Afgelopen dinsdag is juf Janita thuis op een nare manier van de trap gevallen. Ze heeft hier een behoorlijke 
hersenschudding aan over gehouden en op het moment van schrijven ligt ze nog ter observatie in het ziekenhuis. Ook 
juf Janita wensen we Gods nabijheid toe en een goed herstel. 
 
We merken in deze periode heel goed dat het onderwijs te maken heeft met een tekort aan invallers. We zijn 
dankbaar dat het tot nu toe steeds lukt om vervanging te krijgen bij ziekte.  
Fijn dat er collega’s zijn die extra willen werken in deze drukke periode, we zijn hen daar zeer erkentelijk voor.  
 
In de afgelopen maanden kregen diverse collega’s te maken met het afscheid moeten nemen van geliefden. 
Als we geconfronteerd worden met de dood, overvalt ons dat en staat alles ineens in een ander perspectief. Ondanks 
het gemis mogen we begraven juist met uitzicht op het moment dat Jezus terugkomt en graven weer open zullen 
gaan; Ad Vent. 
Meester Kees heeft zijn opa moeten begraven. Juf Sonja haar schoonmoeder, juf Tineke de oma van haar man,         
meester Stijn zijn opa en onlangs juf Rianne haar oma. 
 
Als we aan al deze gebeurtenissen denken, zien we heel sterk hoe kwetsbaar de mens is en dat we in een gebroken 
wereld leven. In het licht van Kerst mogen we echter steeds meer beseffen dat Jezus niet voor niets in een stal is 
geboren. Hij kwam met ‘helemaal niets’ op aarde. Alles moest hij loslaten om de wereld van de grond af aan weer op 
te bouwen. Jezus kwam niet alleen om zieken te genezen, maar om ook de oorzaak van alle gebrokenheid weg te 
nemen.  
Het leven lijkt soms weleens te bestaan uit alleen maar ‘loslaten’. Misschien kunnen we uiteindelijk onze kracht en 
troost putten uit het feit dat we juist met ‘lege’ handen aan mogen komen bij Jezus die met ‘lege handen’ op de wereld 
kwam en de wereld verliet met doorboorde handen die zegenen. 
 
Een gezegend kerstfeest toegewenst!  
 
Peuter-kleutergroep 
Na de kerstvakantie werken we met drie kleutergroepen. De jongste kleuters en de peuters zitten vanaf dat moment 
in een eigen lokaal. Op maandag en dinsdag is juf Germaine aanwezig, op woensdag en donderdag is juf Marijke de 
juf. Juf Femke is als pedagogisch medewerker van Prokino degene die de peuters begeleidt.  
 
Zwangerschapsverlof 
Na de kerstvakantie gaat juf Alinde met zwangerschapsverlof, we wensen haar alle goeds toe. Inmiddels hebben de 
kinderen kennis gemaakt met haar vervangers: juf Desy in groep 7 en juf Tamara in groep 3.  
Welkom op De Wingerd, we zien uit naar een fijne samenwerking!  
 
Van digiDUIF naar ParnasSys 

Na de kerstvakantie krijgt u van ons geen berichten meer via digiDUIF. Vanaf 1 januari komen de e-mails van  
De Wingerd via ParnasSys naar u toe. In de afgelopen periode hebben we de berichten steeds via beide media naar u 
toegestuurd, om u te attenderen op deze wijziging en te checken of uw e-mailadres correct in ParnasSys staat. 
Wellicht een laatste check: wanneer u deze Pers op beide adressen ontving, staan uw gegevens goed in het systeem. 
Als u alleen een digiDUIF bericht kreeg is het van belang om uw adres door te geven aan onze administratie.  
 
Schoolgids met adressen 
U bent van ons gewend een schoolgids te ontvangen met adressen. Helaas hebben wij deze nog niet uit kunnen 
brengen, omdat we nog niet alle toestemmingsformulieren Privacy getekend hebben ontvangen. Na de kerstvakantie 
zullen wij deze gezinnen nogmaals benaderen de formulieren in te leveren op school. 
Na ontvangst van alle formulieren kan de schoolgids met adressen worden opgemaakt. 
 



 
Inspiratie avond LEV-WN op 22 januari 2019 

Op 6 november werd de LEV-WN regioavond gehouden. Op deze avond werd door onze bestuurder aangekondigd 
dat hij in het midden van het land een inspiratieavond wilde organiseren. Inmiddels is bekend geworden dat deze 
wordt gehouden op dinsdag 22 januari van 17.00uur tot 21.30 uur  in de buurt van  
Den Haag. Sprekers zijn Martijn Aslander en Claire Boonstra. Wanneer u als ouder belangstelling hebt om deze avond 
bij te wonen kan dat! Er rijdt waarschijnlijk een bus vanuit Zeeland. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Wanneer u 
belangstelling hebt, kunt u zich via de administratie opgeven.  
 
Kinderen vrij op dinsdagmiddag 22 januari 2019 

In verband met deze bijeenkomst zullen de kinderen van De Wingerd op dinsdagmiddag 22 januari vrij zijn vanaf 
12.00 uur. Er zijn deze middag enkele leerkrachten aanwezig op school, wanneer u geen opvang hebt voor uw kind, 
kan uw kind gewoon op school blijven onder toezicht van deze leerkrachten. Deze kinderen kunnen dan gewoon naar 
huis om 15.00 uur.  
 
Kerstvakantie 

De kerstvakantie ligt voor ons. Twee weken om uit te rusten, elkaar te ontmoeten en om stil te staan bij het 
kerstverhaal, bij het einde van het jaar en het begin van het nieuwe jaar. 
 

We wensen u allen gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2019 toe! 
 

 
Agenda : 
Kerstvakantie t/m 4 januari 2019 

Maandag 7 januari: lied van de week psalm 62:1 
Woensdag 9 januari: luizencontrole 

Maandag 14 januari: lied van de week: Opwekking 640 

Maandag 14 januari: weekopening groep 2 
Week 3 en 4: toetsweek 

Maandag 21 januari: lied van de week psalm 89:7 

Maandag 21 januari: weekopening groep 6 
Dinsdag 22 januari: LEV-WN bijeenkomst Den Haag 
                               kinderen ’s middags vrij vanaf 12:00 uur.      
Vrijdag 25 januari: maandsluiting groep 5 
Maandag 28 januari: lied van de week liedboek 885 

Maandag 28 januari: weekopening bovenbouw 

Week 5: lessen wonderlijk gemaakt deel 2 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Arend Schutte  en Lizo Koppejan                           
Teamleider            Directeur 
 

Hart voor alle kinderen!  
 



 
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 
 

Nieuws van onze groepen 
 
Groep 1/instroom 
De eerste helft van het schooljaar ligt alweer bijna achter ons. We hebben hard gewerkt en veel geleerd. Na de 
vakantie hopen we in een nieuwe samenstelling verder te gaan. Deze informatie hebben we eerder met u gedeeld. 
We willen alle ouders/verzorgers bedanken voor hun bijdrage en voor de fijne samenwerking. We wensen u het beste 
toe voor de komende periode.  
In de vakantie zullen we met de kleuterjuffen de klassen opnieuw inrichten. Voor de jassen zullen we zoveel mogelijk 
dezelfde kapstok gebruiken.  
De gymspullen zijn mee naar huis. Na de vakantie hoeven er alleen gymschoenen in de tas. We zoeken een ander 
plekje voor de gymtassen.  
We feliciteren Danisha met haar vierde verjaardag, welkom op school!  Joyce is 5 jaar geworden, gefeliciteerd! Nathan 
en Jasmijn zijn in de vakantie jarig. We wensen jullie een fijne dag toe.  
 
De Bijbelverhalen voor na de vakantie:  
DE NIEUWE LEIDER 
Dag 1 De koperen slang; Mozes naar de hemel - Numeri 21: 4 – 9; Deuteronomium 34 
Dag 2 Jozua, de nieuwe leider van het volk - Jozua 1 
Dag 3 Rachab gered door geloof - Jozua 2 
JOZUA 
Dag 1 Jozua, de overtocht - Jozua 3 en 4 
Dag 2 Jericho - Jozua 6: 1 – 27 
Dag 3 De Chiwwieten - Jozua 9: 1 – 27 
RECHTERS 
Dag 1 Debora - Rechters 4 en 5 
Dag 2 De roeping van Gideon - Rechters 6 
Dag 3 Gideon overvalt de Midjanieten - Rechters 7 
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 
 
Groetjes de juffen uit groep 1/instroom 
 
 



Groep 2 
Aan de ouders en verzorgers van de kinderen van groep 2, 
De afgelopen tijd hebben we in de klas gewerkt rondom het thema Kerst. De adventskaarsen zijn aangestoken, we 
hebben werkjes gemaakt en de Bijbelverhalen gehoord over de geboorte van Jezus! Donderdagmiddag sluiten we het 
af met een kerstviering in de unit. Met groep 1,2 en 3 samen hebben we een kerstprogramma. Liederen zingen, een 
kerstverhaal en ook versieren we nog een kerstcake met fondant! We hebben de volgende liederen geleerd: Vrolijk 
kerstfeest iedereen, ga je mee op zoek naar het Koningskind en God zal met ons zijn.  
We hebben in onze groep de ‘i’ en inmiddels ook de ‘k’, geleerd en daarmee maken we allerlei woorden. We hebben 
in onze klas een letterwinkeltje. De kinderen mogen spulletjes meenemen met de letter die we geleerd hebben. Ook 
liggen daar werkbladen over de geleerde letter en kunnen de kinderen zelf woordjes maken.  
Dit winkeltje hebben we gemaakt na het lezen van het boek: het letterwinkeltje van opa Brom. Echt een aanrader! 
We hebben ook de regel opgefrist: als het speelgoedmiddag is, dan mag je iets meenemen van speelgoed om op 
school te laten zien en mee te spelen. Verder mogen de kinderen altijd iets meenemen wat bij het thema hoort of voor 
het letterwinkeltje. En natuurlijk in uitzonderlijke situaties, zoals bijvoorbeeld na een verjaardag is het natuurlijk heel 
leuk om iets te laten zien in de groep.  
’s Morgens in de kring is er altijd gelegenheid om wat te vertellen. Eerst mogen de kinderen van de kleur van de dag 
en natuurlijk de hulpjes. We doen het ook weleens een beetje anders: dan maken we een binnen en een buitenkring 
en mogen de kinderen aan elkaar iets vertellen. Zo spelen we met verschillende werkvormen en houden we de 
kinderen betrokken!  
Op donderdag hebben we altijd gym. Voor de kerstvakantie krijgt u de gymkleding mee naar huis, zodat het lekker 
gewassen kan worden. Wilt u ook even kijken of de schoenen nog passen? Heel fijn dat alle kinderen zichzelf al 
kunnen aan en uitkleden. Zo kunnen we lekker vlot naar de gymzaal toe!  
We werken uit de methode: Muziek en meer. Vorige week hadden we een activiteit waar de kinderen moesten 
luisteren of het een hoge of een lage toon was. Ze mochten dan de kerstbal hoog of laag in de kerstboom tekenen. 
Ook vinden de kinderen het geweldig om te raden welke instrumenten er in een liedje voorkomen.  
We heten Abia Koppejan welkom in onze groep. Ze is verhuisd naar Goes en komt gezellig bij ons in de groep. We 
wensen jou een hele fijne tijd toe Abia!  
De Bijbelverhalen in het nieuwe jaar gaan over: 
Ezra, terug naar Israel; De tempel wordt weer herbouwd; Ezra op reis naar Jeruzalem; Nehemia gaat naar Jeruzalem; 
De muren gebouwd; De muren van Jeruzalem ingewijd. 
 
We wensen iedereen goede feestdagen en een fijne vakantie toe! 
Groetjes, Juf Rianne en juf Dineke 
Groep 3 
De periode vanaf de herfstvakantie is voorbijgevlogen. Van letters en losse woorden lezen, zijn veel kinderen nu 
doorgegroeid naar “echt” lezen. We kennen nu ook bijna alle klanken, er komen er nog een stuk of zeven. Blijft u ook 
lezen in de vakantie? Twee weken niet lezen is wel erg lang. De leesvaardigheid gaat bij veel kinderen een heel eind 
achteruit. Jammer van al dat oefenen tot nu toe. U kunt het oefenblad van kern 5 blijven oefenen, maar het is ook leuk 
om boekjes uit de bieb te halen. U moet dan vragen naar de boekjes van Veilig Leren Lezen van kern 5 en kern 6. De 
boekjes zijn er in verschillende moeilijkheidsgraden: ster, maan, raket en zon. Alle kinderen kunnen de ster, maan en 
misschien de raketboekjes lezen. De zonboekjes zijn voor de meeste kinderen te moeilijk. Het leesboekje van kern 5 
en/of 6 waar we in de klas uit lezen mag in de vakantie ook mee naar huis. Als u deze wilt gebruiken, vraag er mij 
morgen dan even naar. 
Bij rekenen zijn we bezig geweest met de splitsingen en we leren de cijfers tot 100 steeds beter kennen. We zijn 
bezig geweest met het opmeten van allerlei dingen in de klas in meters en centimeters.  
Maandag hebben de kinderen afscheid genomen van juf Alinde. Ze gaat met zwangerschapsverlof en zal dit jaar niet 
meer terugkomen om les te geven aan groep 3. Bedankt voor alles wat u hebt gedaan, juf! We gaan u missen!! 
Dinsdag kwam de juf die haar komt vervangen, Tamara Dees, alvast een dagje kennismaken.  
Veel plezier in het werken met de kinderen, juf!  
Vandaag hebben we samen met groep 1 en 2 het Kerstfeest gevierd. We hebben kerstliedjes gezongen, naar een 
mooi kerstverhaal geluisterd, getekend en iets lekkers gegeten.   



We hebben ook zin in morgen; samen (de hele dag) lunchen met allerlei lekkere dingen. Zo te zien zit er heel wat 
baktalent in de klas! Gezellig om zo het jaar samen af te sluiten.  
Morgen gaan er ook heel wat knutselwerkjes en een paar schriften mee naar huis. Misschien is het handig om een 
plastictas mee te geven.   
Vorige week hebben we de derde les over Mediawijsheid gehad. Deze keer ging het over het gevoel dat je krijgt als je 
ergens naar kijkt; word je er blij, boos, bang of verdrietig van.   
De afgelopen weken hebben we gewerkt over het weer en de seizoenen. Iedereen heeft weer mooie werkstukken 
gemaakt. Na de vakantie ronden we het thema af en gaan we werken over “uilen” en “het ei”. Voor de laatste les, 
dinsdag 8 januari van 14.10 tot 15.00 uur, kan ik nog hulp van een paar ouders gebruiken. Als u ons kunt en wilt 
helpen, hoor ik het graag van u via i.bakker@levwn.nl.  
Iedereen die al heeft geholpen de afgelopen weken: bedankt!! 
Na de vakantie gaan de Bijbelverhalen weer over het volk Israël dat de reis naar het beloofde land gaat maken. 
Gelukkig gaat God met ze mee.   
Ik wil u en jullie alvast hele fijne feestdagen toewensen. Geniet van de vakantie, rust lekker uit en tot volgend jaar. 
Vriendelijke groet, Ingeborg Bakker en Alinde Hamelink-Huisman 
 
Groep 4a 
Hier het laatste nieuws uit groep 4! 
Wat hebben we hard gewerkt de laatste tijd. Zo voor de kerstvakantie proberen we, ongeveer, op de helft van de 
methodes te zijn. Zo kunnen we weer heel wat blokken afronden voor de vakantie. Taal, rekenen, spelling en 
begrijpend lezen.  
Wat hebben we veel plezier gehad met het Sinterklaasfeest twee weken geleden. Een spannende speurtocht door de 
school leidde ons uiteindelijk naar een zak vol met cadeaus. 
Toch konden we in de groep merken dat het echt winter was geworden. Veel kinderen waren een dagje of meer ziek 
thuis en er was heel wat gesnuif en gesnotter in de klas te horen. Gelukkig hebben we bijna vakantie!  
Ook staan we uitgebreid stil bij het kerstverhaal. De laatste weken hebben we de verhalen uit de Bijbel gehoord over 
de geboorte van Jezus. Wat is het elke keer weer bijzonder om dit te horen en hoe rijk wij gezegend zijn met Zijn 
komst.  
Vrijdag willen we dit in de klas ook vieren. We staan stil bij Kerst in verhaal en lied. Ook willen we gezellig lunchen 
met elkaar. De kinderen mogen zelf wat meenemen om uit te delen. Er zijn al veel lekkere hapjes ter sprake gekomen. 
Mocht u nog niets weten en toch willen geven? Dan kunt u ook nog aan iets te drinken denken. De kinderen hoeven 
dus geen lunch mee te nemen, wel iets voor de korte ochtendpauze.  
Rest ons nog om u en jullie gezegende feestdagen toe te wensen, tijd om te rusten in de vakantie en iedereen weer 
veilig terug te zien in het nieuwe jaar.  
Vriendelijke groet, Juf Idith, juf Margriet en meester René  
 
Groep 4b/5b 
Een Pers van mij in plaats van juf Janita. Zoals u hebt kunnen lezen in de Pers is juf Janita thuis op een nare manier 
van de trap gevallen en ligt nu nog in het ziekenhuis met een hersenschudding. Ze is ook nog erg misselijk, dit komt 
omdat haar evenwichtsorgaan door de val is ontregeld. Fijn dat juf Tineke woensdag in de groep heeft kunnen 
werken.  Donderdag en vrijdag sta ik weer voor de klas. Dan zijn er geen veranderingen. 
We sluiten 2018 af met ‘s morgens het kerstevangelie m.b.v. het werkboek van Levend Water. De kinderen moeten 
hun werkboek dus meenemen naar school. We gaan ook met elkaar zingen en de lunch gaan we samendoen met heel 
unit 2. Uw kind mag dus meenemen wat hij wil. Drinken, zelf gebakken brood, boter en noem maar op. We maken er 
een lopend buffet van. Wordt zeker gezellig. ’s Middags opruimen en de week afsluiten. Wel is er nog gym, dus de 
gymspullen nog gewoon meenemen naar school. 
Huiswerk voor na de vakantie: 
Groep 5: 
Donderdag 10 januari: Toets Aardrijkskunde hoofdstuk 2. 
Groep 4 en 5: 
Vrijdag 11 januari: Levend Water meenemen. 
Dan wil ik u, en ook namens Janita, fijne kerstdagen en een gezegend nieuwjaar toewensen. 



Groep 5a 
Beste lezers van de pers, 
Afgelopen weken hebben we een gezellige en leerzame tijd 
gehad in groep 5. We hebben veel geleerd over reclame, 
droomberoepen en kunnen ook al delen met rest en grote 
keersommen splitsen.  
Een aantal weken terug zijn we op excursie geweest naar 
de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Daar 
hebben we geleerd hoe de werknemers van de KNRM 
kunnen overleven als ze overboord gaan. Ook hebben we 
heerlijk van de natuur genoten tijdens een tocht op de boot. 
Een hele belevenis! 
 
Tijdens de weekopening en de Bijbelverhalen hebben we 
gehoord over de grote Koning die zou komen. Immanuel! 
Deze Koning wil altijd bij ons zijn. We hopen dat hij de 
komende dagen ook bij ons zal zijn als we kerst vieren.  
                                                                                             

Verder zijn we de afgelopen periode druk bezig 
geweest met coöperatieve werkvormen. Dat zijn 
leerzame werkvormen, waarbij we veel van elkaar leren 
en goed leren samenwerken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huiswerk voor de komende weken: 
20 december: herhalingstoets van alle tafels die nog niet zijn behaald 
20 december: toets Levend Water les 26 en 27 (thema kerst) en maken les 27 
21 december: kerstmaaltijd op school 
10 januari: toets aardrijkskunde (Meander) thema 2 
11 januari: maken les 15 Levend Water 
18 januari: toets Levend Water les 15 en 16 en maken les 16 
25 januari: toets topografie 
25 januari: maken les 17 Levend Water 
1 februari: toets Levend Water les 17 en 18 en maken les 18 

Allemaal gezegende kerstdagen toegewenst en tot volgend jaar. 



Groetjes van groep 5 en meester Kees 
 

Groep 6 
Afgelopen woensdag zijn we met groep 6 naar het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp geweest. Een leerzame excursie 
was dat. Het sluit mooi aan bij het onderwerp dat we nu behandelen bij Brandaan: een wereld in oorlog. 
Aanstaande vrijdag hopen we met elkaar het kerstfeest te vieren in de klas. Alle kinderen in de groep hebben een 
bijdrage voor deze viering voorbereid. We hopen met elkaar te zingen, te musiceren en te genieten van de gedichten. 
Bovenal vieren we  dat Jezus als redder naar deze wereld kwam. Na de viering hopen we gezellig met elkaar te eten.  
Wij wensen u fijne feestdagen toe en een goede jaarwisseling. We hopen elkaar in 2019 weer te ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groet, Idith Scheele, Karin Faber, Jasper Flipse en René de Kok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 7 
Zo vlak voor de kerstvakantie geven we u weer een update van onze werkzaamheden in groep 7. 
De laatste weken hebben ook wij stilgestaan bij het wonder van de geboorte van onze Redder. In ons werkboek van 
Levend Water hebben we er mooie opdrachten over gemaakt. Kijkt u af en toe mee hoe het huiswerk wordt gedaan? 
Het mag hier en daar wat netter of beter…. 
Morgen hopen we een feestelijke viering in de groep te houden en een gezamenlijke lunch in de unit. Mooi om te zien 
hoe enthousiast kinderen allerlei plannen maken om iets moois te laten zien of horen en we kunnen vast van allerlei 
heerlijke baksels gaan genieten! 
Morgen hopen we dan ook (tijdelijk) afscheid te nemen van juf Alinde, omdat ze met zwangerschapsverlof gaat. Fijn 
dat Alinde tot het laatst toe fit genoeg was om te werken. We wensen haar een mooie verlofperiode toe om alles 
klaar te maken thuis. T.z.t. hopen we dat ze -samen met Pieter- blij mag worden gemaakt met de geboorte van een 
gezond kindje! 



Afgelopen week hebben we kennisgemaakt met onze nieuwe juf. Juf Desy Joosse is twee dagen in onze klas geweest 
om mee te draaien en alles en iedereen te zien. Inmiddels heeft ze ook v.w.b. methodes, kinderen en lessen de 
overdracht gehad en….ze heeft er veel zin in om in januari te starten in onze groep! 
Desy en ik hopen de woensdagen onderling te verdelen, zodat we er elk acht werken. We zullen aan de kinderen 
aangeven welke juf op welke woensdag komt werken. 
Voor taal en spelling hebben we inmiddels de B-boeken uit de kast gehaald. De eerste werkboeken waren uit, dus het 
werd tijd voor nieuwe leerstof. Zo oefenen we flink verder met de werkwoorden en lastige spelling categorieën met -
isch woorden en woorden met trema (harmonieën en bacteriën).  
Moeilijk hoor….waar hoor je de nadruk/klemtoon?  
Wekelijks maken we een paar bladzijdes in het werkboekje ww-spelling. Elke week op dinsdag kijken we het 
huiswerk van de werkwoorden na. Helpt u ons herinneren dat het is gemaakt en het in de tas zit? 
Met natuur en techniek kwam het thema ‘Elektriciteit en magnetisme’ aan bod. We gebruikten hierbij mooie leskisten 
van het MEC (Milieu Educatief Centrum) om zelf lekker praktisch wat te leren hierover. In een team bekeken we hoe 
zonnepanelen werkten, maakten we een windmolen aangesloten op een voltmeter en legden een vloerverwarming 
aan in een huisje waarbij we de temperatuur mochten opmeten. Leerzaam om te zien hoe er werd samengewerkt…we 
mochten mooie dingen ontdekken! 
Via Parro hebben we inmiddels al heel wat foto’s of berichtjes gedeeld met u als ouders. Fijn dat al 24 ouders zich 
hebben aangemeld….we missen er nog 5. Vorige week heb ik nog een herinnering gestuurd. We hopen dat u zich ook 
spoedig aanmeldt, zodat u geen berichten mist.  

 
We wensen u betekenisvolle feestdagen en een 

gezond 2019 onder de onmisbare zegen van onze Heiland! 
Huiswerk: 

 Dinsdag 08/01/’19: ww spelling blz 3 t/m 6 
 Vrijdag 11/01/’19: Levend Water maken les 16 
 Dinsdag 15/01/’19: ww spelling blz 7 t/m 10 
 Vrijdag 18/01/’19: Levend Water toets 16 + 17, maken les 17 
 Dinsdag 22/01/’19: Toets Naut ‘Elektriciteit en magnetisme’  

        ww spelling blz 11 t/m 14 
 Vrijdag 25/01/’19: Levend Water maken les 18 
 Dinsdag 29/01/’19: ww spelling blz 15 t/m 17 
 Vrijdag 01/02/’19: Levend Water toets 18 + 19, maken les 18 
 Dinsdag 05/02/’19: ww spelling blz 18 t/m 21 

 
Hartelijke groet van Alinde & Suzanne 
 
 
Groep 8 
In groep 8 is weer een hoop werk verzet de laatste tijd. We werken hard om de blokken van de methodes af te ronden 
voor de kerstvakantie. Zo komen we nu op de helft van het jaar. Wat gaat dat toch snel. De laatste weken zijn we veel 
bezig geweest met verhoudingstabellen bij rekenen, werkwoordspelling bij taal en hebben we het met de thema's 
gehad over de Bataafse Republiek en Napoleon. Ook hebben we een thema gemaakt over verschillende 
energiebronnen.  
Ook hebben we in de Bijbelverhalen stilgestaan bij de geboorte van Jezus. We hebben geleerd over Zijn tijd op aarde. 
Wat kunnen wij veel leren van de manier hoe Jezus omging met de mensen om zich heen. En de discipelen, die alles 
lieten vallen en Hem volgden toen Hij ze riep. Aanstaande vrijdag willen we dit ook in de klas vieren met een 
aansluitende maaltijd. Er zijn al veel lekkere dingen opgegeven, dus dat wordt vast een feest. Wij wensen u alvast 
gezegende kerstdagen en een mooi en gezond nieuwjaar.  
Groeten, Paulina en René 
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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! 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vergeet je bij alle  
kerstdrukte, 
kerstdiners, 

kerstconcerten, 
kerstgeschenken  

niet, 
dat de Heere God het  

allermooiste Kerstgeschenk  
heeft gegeven? 

 
Toen dít Kindje geboren werd, kwamen er 

zelfs engelen om de mensen over  
Zijn geboorte te vertellen. 

Er verscheen zelfs een speciale ster aan de hemel. 
Dit Kindje moest dus wel heel bijzonder zijn… 

 
En dat is Hij ook: het is Jezus, Gods eigen Zoon! 

 
Hij kwam naar de aarde om ervoor te 

zorgen, dat jij een kind van God mag zijn! 
 
 
 
 


