
 

 
  

De Pers                28 februari 2019            nummer 7                             
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Voorjaar!  
Morgen begint de voorjaarsvakantie. Wat mooi om te zien hoe de lente begint. Dit jaar nog vroeger en stralender dan we 
gewend zijn. We zien daarin Gods trouwe zorg voor ons. In de natuur mogen we zijn grootheid zien. Groot is Zijn trouw!  

Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar, 
Zon, maan en sterren in hemelse baan. 

Tonen zo duid'lijk Uw Godd'lijke wijsheid, 
Uw grote trouw die zal blijven bestaan. 

 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 
Na de vakantie vieren we met de kinderen en de ouders de biddag in de Maranathakerk. We mogen ook dan weer onze vragen 
bij God neerleggen en hem samen bidden om Zijn zegen.  
Meer informatie over de biddagviering krijgt u in de bijlage bij deze Pers.  
 
Geen staking op 15 maart 
Op 15 maart is er door de bonden weer een landelijke stakingsactie aangekondigd. Er zijn geen teamleden die hebben 
aangegeven hieraan mee te doen. Voor De Wingerd zal deze dag dus een normale schooldag zijn.  
 
Wel bezoek van de centrale directie op dinsdag 19 maart !  
De centrale directie van LEV-WN brengt dinsdag 19 maart een schoolbezoek. Zij zullen spreken met medewerkers, ouders en 
leerlingen. ‘s Middags zijn de kinderen vrij.  Dit in verband met een teamtraining. Mocht u problemen hebben met de opvang, 
geef het op tijd door aan betreffende leerkracht. Wij zullen er zo nodig voor zorgen dat er iemand is om de kinderen tot 15.00 op 
te vangen.  
 
Telefonische bereikbaarheid school - 0113-227921 
Het blijkt dat we op De Wingerd niet altijd goed te bereiken zijn als u ons belt voor ziekmeldingen of andere zaken!  
We streven ernaar op schooldagen tussen 8.15 uur en 16:15 uur (woensdag 14:30 uur) telefonisch bereikbaar te zijn. 
Ziekmelding graag telefonisch in de ochtend voor 8:45 uur doorgeven! 
Bij geen gehoor, wilt u het dan later nogmaals proberen? Of via de e-mail naar het betreffende teamlid een belverzoek  
e-mailen? 
Het schoolteam heeft op maandagmorgen van 8:20 uur – 8:30 uur een weekopening in de teamkamer, waarbij ook het gebed 
centraal staat. Het vriendelijke verzoek om dan niet naar school te bellen!  
 
Schoolfoto’s 
Dinsdag zijn de foto inlogkaarten met daarop een portretfoto van uw kind(eren) uitgedeeld. Vergeet niet om de foto's te 
bekijken, want u heeft na dinsdag 10 dagen om van de gratis groepsfoto actie te profiteren. 
Er zijn maandag 18 februari een aantal kinderen ziek geweest en staan helaas niet op de groepsfoto en ontvangt u nu geen 
inlogkaart. Wilt u wel de groepsfoto ontvangen, dan kan u dit via de e-mail, administratiedewingerd@levwn.nl, doorgeven voor 
vrijdag 8 maart 2019! Belangrijk om te vermelden: naam van uw zoon/dochter en in welke groep hij/zij zit! 
Er wordt dan door school een aparte bestelling voor u gedaan. 

mailto:administratiedewingerd@levwn.nl


Agenda: 
Vrijdag 1 maart t/m vrijdag 8 maart voorjaarsvakantie 
Maandag 11 maart lied van de week; themalied biddag 
Woensdag 13 maart biddag 
Donderdag  14 maart luizencontrole 
Donderdag 14 maart oudergesprekken (zie parro) 
Maandag 18 maart weekopening groep 8 
Maandag 18 maart lied van de week psalm 127:1 
Dinsdag 19 maart werkbezoek LEV-WN directie; kinderen ‘s middags vrij 
Vrijdag 22 maart maandsluiting groep 4 
Vrijdag 22 maart maandsluiting groep 4 
Maandag 25 maart lied van de week psalm 119 psalmen voor nu 
Maandag 25 maart weekopening bovenbouw 

 
 
Vanuit de regiegroep ouderbetrokkenheid: 
 
Ouderpanel: 
Voor het eerst willen we een ouderpanel raadplegen over de werking van de Parro app. Een ouderpanel is een groep ouders uit 
alle groepen vertegenwoordigd. Het gaat erom om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen over hoe de ervaringen zijn met 
de app:  Voldoet het aan de verwachtingen. Wat zijn positieve zaken en wat kan er (nog) beter.  
Na de vakantie zullen we van elke groep een ouder benaderen om zitting te nemen in dit panel. Dit is eenmalig. De volgende 
keer worden er weer anderen benaderd. Er wordt een willekeurige keuze gemaakt, bijvoorbeeld alle nummers 8 in de 
leerlingenlijst van elke groep. Op maandag 25 maart zal het paneloverleg plaatsvinden op school om 8.45 in de teamkamer. Het 
overleg zal maximaal 1 uur duren.  

Gebedsgroep: 
In samenwerking met de identiteitscommissie hebben we afgelopen maandag gesproken over het instellen van een 
gebedsgroep. Dit om mee te leven met het wel en wee op school, maar vooral ook om alles wat ons bezighoudt voor het 
aangezicht van de Here te brengen. Het sluit mooi aan bij de visie die we hebben op ouderbetrokkenheid. In de regiegroep is de 
visie op ouderbetrokkenheid vastgesteld. Op de studiedag wordt deze in het team besproken.  
In de volgende Pers hoort u er meer van. 
Addien Joosse  (vanuit de identiteitscommissie) en Frank Groen (vanuit de regiegroep ouderbetrokkenheid) nemen het op zich 
om dit verder op te starten. U hoort er van. 
 
(g)een groen schoolplein, misschien een Tiny Forrest?  
Momenteel is er veel aandacht voor groene speelpleinen, een prachtig initiatief. Ook op De Wingerd worden soms door ouders 
vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over het ontbreken van ‘groen’ op ons plein. Het enige groen dat te zien is, is het 
kunstgras… Helaas is het echt niet mogelijk om echte bomen op het plein te planten. Dat komt omdat er onder het hele plein in 
lusvorm leidingen van de warmtepomp van het gebouw lopen. Als daar bomen staan vernielen de wortels deze leidingen en 
doet de verwarming het niet meer. Daar is helaas echt niets aan te veranderen. Natuurlijk denken we na over andere 
oplossingen voor meer groen op het plein. Binnenkort gaan we daar ook mee aan de slag.  
Toen de vraag van de gemeente Goes bij ons kwam om een locatie voor een Tiny Forrest (een mini bos) in te dienen hebben we 
dan ook direct gereageerd om de groenstrook tussen het plein en de rotonde onder de aandacht van de gemeente te brengen. 
Een commissie van wijze mensen heeft de verschillende aanvragen beoordeeld en de locatie in de Mannee (naast De Wingerd) 
kwam ook in aanmerking.  
Er zijn in Goes nu vier aanvragen voor een mini-bos, terwijl er twee zullen worden aangelegd. Daarover gaat de gemeente nu 
verder nadenken. Het is dus even spannend hoe dit verder gaat.  
Daarnaast zal binnenkort gekeken worden wat de mogelijkheden zijn om ons plein (binnen de genoemde mogelijkheden) toch 
wat groener te maken. Daarbij zullen we vast een beroep doen op vrijwilligers die ons daarbij willen helpen!  
 
Arend Schutte  en Lizo Koppejan                           
Teamleider            Directeur 

 
Hart voor alle kinderen!  
 
 



 
Nieuws van onze groepen 

 
Groep 1a/instroom 

De afgelopen maand is Isa 4 jaar geworden. Gezellig dat je nu ook elke dag op school bent. 
Het thema brandweer ronden we deze week af. Wat hebben we veel geleerd over de brandweer. En ons bezoekje aan de 
brandweerkazerne was wel het hoogtepunt. We mochten alles van dichtbij bekijken en zelfs in de brandweerauto en op de 
ladderwagen. Beer Berend, onze brandweer-logeerbeer, heeft inmiddels bij iedereen gelogeerd. 
De oudergesprekken hebben we ook afgerond. Fijn dat we elkaar als ouders en leerkrachten konden spreken. Mochten er nog 
vragen leven bij u, schroom niet om ons aan te spreken. Fijn als we samen de lijntjes kort kunnen houden. 
Komende periode gaan we over het thema energie werken. Dit wordt ons aangereikt vanuit de werkgroep kinderkunstweek. 
Het is een abstract thema voor de kleuters, maar we hebben leuke werkjes gevonden om het lekker concreet te maken. 
De vertellingen uit de Bijbel gaan over bidden (de week van biddag), in de kerk en Jezus aan het werk 
(Jezus op een bruiloft te Kana/Jezus op het tempelplein/slaaf van centurio wordt genezen). 
Hartelijke groet, Marijke Moerman, Femke Zandee en Germaine Weststrate 
 
Groep 1b 

Wat hebben we genoten van het thema ‘Brandweer.’ We hebben veel nieuwe woorden geleerd, zoals kazerne, brandblusser en 
commandant. Inmiddels zijn de meeste spullen mee naar huis. We starten na de vakantie met het thema energie, n.a.v. de 
kunstweek. Wij willen ons in de klas bezig houden met zon, wind en waterkracht. We maken een windmolen, we spelen met een 
waterrad en we zullen ook wat experimenteren met magneten. Het nieuwe thema duurt drie weken.  
Bij rekenen hebben we het cijfer 8 en 9 extra aandacht gegeven. Het volgende cijfer wat we aanbieden is het cijfer 10.  
We zijn deze periode ook bijna allemaal een keer op de computer geweest. Voor sommige kinderen was dat de eerste keer.  
We spelen Squla op de computer. Je kunt daarop spelletjes doen rondom taal, rekenen, wereldoriëntatie en Engels. We merken 
dat kinderen meer gewend zijn aan touchscreens, sommige kinderen moeten echt leren hoe een muis werkt! 
De Bijbelverhalen gaan de komende periode over:  
Bidden: Petrus in de gevangenis, Hizkia’s gebed om genezing  
Kerk: Diakenen (handelingen 6:1-7), Zingen bij de Rietzee (Exodus 14-15)  
Jezus aan het werk: Bruiloft te Kana, Tempelreiniging en de slaaf van centurio die wordt genezen.  
Voor de viering van biddag hebben wij onder andere deze liedjes geoefend in de klas:  
Lees je bijbel, bid elke dag 
‘k Stel mijn vertrouwen 
Zoekt eerst het koninkrijk van God 
Als je bidt zal hij je geven.  
Via Parro kunt u laten weten of u tussen de kinderen wilt zitten tijdens de biddagviering.  
Groeten juf Suzanna en juf Mathilde 
 
Groep 2 

Wat hebben de kinderen de afgelopen tijd genoten van het thema en het werken over de brandweer. Met natuurlijk als 
hoogtepunt het bezoek aan de kazerne. We hebben veel geleerd over wat de brandweer doet. Natuurlijk het blussen van vuur, 
maar ook over de inzet van een helikopter en het redden van mensen uit het water. Ook hebben we een proefje gedaan met 
kaarsen. We waren heel verbaasd dat het kaarsje uitging toen er een glazen potje overheen werd gezet. Nu begrijpen we ook 
waarom we bij het horen van het brandalarm alle ramen moeten sluiten.  
 
Wij hebben de letter o en de letter m geleerd. Leuk dat de kinderen spulletjes meenemen om in het letterwinkeltje te zetten. 
Ook hebben we aandacht besteed aan het cijfer 18. De hoeveelheid, maar ook hoe je het cijfer schrijft. Dat is alvast een 
voorbereiding voor groep 3.  
 
Wat was het fijn dat de zandbak weer open kon. Flinke tunnels werden er gegraven, taarten gebakken (ja, ook door onze stoere 
groep 2 jongens) en natuurlijk werden er heuse zandkastelen gebouwd.  
Regelmatig besteden we aandacht aan kanjer. We lezen dan het kanjerverhaal en doen spelletjes die er bij horen. Maar ook in 
de loop van de dag komt ‘kanjer’ regelmatig terug. Hoe ga je met elkaar om? Welke pet zet je dan op? Ook tijdens het 
buitenspelen hebben we het hier regelmatig over. Het vraagt een stukje communicatie van de kinderen om goed te kunnen 
samenspelen op het plein. Een hele goede leerschool! Hoe vraag ik of ik mee mag doen? Hoe overleg je met elkaar? Wat leren 
de kinderen daar veel van en vooral als het even niet goed gaat. Hoe los je dat op? Doe je dat met je handen of probeer je dat te 
vertellen met je mond?  
 
 



Tijdens de gymles doen we de ene week een circuit met grote materialen en de andere week een spel les met bijv. hoepels, de 
bal of zangspelletjes. Afgelopen tijd hadden we in het circuit hockey opgenomen. Wat vonden de kinderen dat leuk. Ze 
mochten met een plastic hockeystick de bal rond de pionnen leiden. We variëren met onderdelen en spelletjes. De kinderen 
krijgen de gymkleding weer mee naar huis, zodat het gewassen kan worden. Wilt u ook kijken of de schoenen nog passen?  
De komende tijd gaan de verhalen over: 

- Onze Vader (n.a.v. biddag) 

- Wonderbare spijziging (n.a.v. biddag) 

- Gesprek over bidden  (n.a.v. biddag) 

- Genezing van een verlamde 

- Toespraak Petrus  

- Ananias en Saffira  

- De apostelen aan het werk 

- Stefanus 

- Fillipus 

- Saulus geroepen 

- Petrus in Lydda en Joppe 

- Cornelius wordt gedoopt  

Maar nu eerst lekker vakantie! Wij wensen jullie allemaal een hele fijne voorjaarsvakantie toe!  
Groetjes, Juf Rianne en juf Dineke 
 
Groep 3 

Het is fijn om jullie deze dagen te spreken over de ontwikkeling en het welbevinden van jullie kind.  
Tijdens de oudergesprekken liggen de themamapjes klaar. Als u het leuk vindt, kunt u eens kijken wat er zoal gedaan is de 
afgelopen maanden.  
We hebben het thema “wonen” inmiddels afgerond. Deze week zijn we begonnen met ons nieuwe thema “ridders en kastelen”. 
Een thema waar we weer zin in hebben!  
Het leesboekje ging over piraten, daarom hebben we zelf ook een schatkaart getekend op “oud” papier en een schip in een fles.  
Ze zijn mooi geworden.  
Bij rekenen gaan we verder met het automatiseren van de sommen tot 10. Rekenen op de vingers kan en hoeft echt niet meer 

straks. We oefenen bijna elke dag in ons sommenboekje. Ook klokkijken blijft een belangrijk item. We oefenen nu veel met een 

uur of een half uur vroeger of later. 

Bij lezen is het vooral belangrijk om veel leeskilometers te maken. Dan gaat de rest eigenlijk vanzelf. Op school lezen de 

kinderen elke dag. Leest u thuis mee? Ook in de vakantie?! Als u niet weet welke boeken u moet kiezen, kom dan even langs.  

Tijdens de les Engels kwamen we er achter dat we al meer dan 60 woorden hebben geleerd; kleuren, cijfers, dieren, 

voorwerpen, kleding, het weer. We kijken ook regelmatig naar een filmpje met Steve en Maggie, te vinden op youtube. 

Bij schrijven kunnen we intussen al veel letters verbinden aan elkaar. En mooi dat er geschreven wordt! Iedereen heeft zijn 

eerste kaartje al bij elkaar gespaard.  

De Bijbelverhalen gaan na de vakantie over Simson. Daarna maken we de sprong naar het Nieuwe Testament en gaan de 
verhalen over het leven van Jezus op aarde. 
Maar eerst vakantie! Ik wens jullie een fijne vakantie toe. Lekker uitrusten en nieuwe energie opdoen.  
 Vriendelijke groet, Ingeborg Bakker en Tamara Dees 
 
Groep 4a 

De laatste Pers sloten we af met een vraag:  
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?  
Wie van u is in de gelegenheid om elke week 15 tot 20 minuten aan het begin van de morgen met een kind te lezen.  
 
Intussen hebben we al weer bijna 8 weken school gehad na de kerstvakantie. In deze weken is er veel gedaan. Natuurlijk is er 
hard gewerkt aan de gewone lessen maar ook zijn de methode toetsen gemaakt. De rapporten zijn meegegeven. En een groot 
deel van de oudergesprekken zijn intussen al achter de rug. Fijn om u allemaal gesproken te hebben! 
 
Toen de schoolfoto's werden gemaakt kon juf Margriet hierbij zijn. Juf Margriet is afgelopen maandag ook met ons meegegaan 
naar het zwembad. U snapt dat de kinderen dit heel leuk vonden om haar weer te zien en met haar te kunnen praten. Fijn dat 
het weer iets beter gaat met juf. Hopelijk zien we haar na de voorjaarsvakantie weer af en toe op school en kan ze in de groep 
komen kijken!  



Gisteren is juf Anne de Jager bij ons in de groep geweest. Vanaf woensdag 20 maart zal zij op de woensdag voor groep 4 staan. 
Juf Anne werkt ook op De Sterrenpracht in Axel en is bekend met onze LEV-WN scholen.  
Welkom juf Anne, we hopen op fijne en leerzame woensdagen. 
 
Met rekenen oefenen we dagelijks de tafels van 3,4,5,6,8. Af en toe ook de tafels van 1, 2 en 10. Na de vakantie komen de tafels 
van 7 en 9 ook aan de beurt. Het is  heel handig als je de tafels goed uit het hoofd kent. In de groepen 5 - 8 heb je er veel plezier.  
We oefenen ook regelmatig op Gynzy kids bij tafel trainers. De klokken oefenen we ook op deze manier. Dit kan ook thuis 
gebeuren. De kinderen hebben een eigen inlogcode die thuis ook te gebruiken is. Hetzelfde geldt voor BLOON. Dit is een 
spellingsprogramma om woorden foutloos na te typen. Maar er zijn ook spelletjes bij. Deze doen de kinderen in de groep ook, 
wel als ze klaar zijn met hun verplichte taak! 
Met spelling zijn we hard aan het oefenen om de woorden foutloos op te schrijven. Best lastig om dit steeds voor elkaar te 
krijgen. Maar we weten dat veel oefenen helpt. Daarom schrijven we af en toe zomaar woorden op die we dit jaar al hebben 
geleerd met spelling om te kijken hoe goed we dit al kunnen! 
We hebben ook af gesproken als je een woord verkeerd schrijft in je taal schrift, dan schrijven we deze 3 x goed over. Niet voor 
straf, maar om het beter in ons hoofd te krijgen. 
 
Sinds een aantal weken helpt op dinsdag juf Cora bij ons in de groep. Zij neemt een aantal taken van juf Germaine over. Als we 
handvaardigheid hebben helpt juf ook altijd. De laatste weken heeft ze met een klein groepje steeds mutsen gemaakt van wol. 
De kinderen vonden dit heel leuk om te doen. Het was veel werk. Wollen draden afmeten. dubbelvouwen en rond een halve wc 
rol koker vouwen. Het is bij alle kinderen goed gelukt. Iedereen was er maar wat trots op toen het klaar was!  
 

Tijdens een van de taal lessen waren we bezig met meervoud. Ineens klonk de vraag: juf bestaat er ook oceaan-
voud"? Ik keek heel verbaast en vroeg wat bedoel je nu?  Juf een meer is toch veel kleiner dan een oceaan dus dat 
is dan toch groter!  
 
 

We zijn met thema bezig met dag en nacht. Intussen hebben we geleerd dat er verschillende maanstanden zijn die wij kunnen 
zien. Ook hebben we hier de nodige beelden van gezien. Dat vonden ze allemaal heel interessant. Afgelopen maandag hebben 
we op het plein door ons maatje onze schaduw laten omtrekken. En ontdekten dat deze veel groter was dan je zelf bent.  
Tot zover het nieuws uit groep 4a. 
Hartelijke groeten, Idith Scheele 
 
Groep 4b/5b 

Nog 1 dag naar school en we hebben heerlijk een week vakantie. De afgelopen 8 weken hebben we hard gewerkt met elkaar.  
We hebben gerekend, taallessen gemaakt en spellingsregels geleerd. Ook natuurlijk gym, tekenen, handvaardigheid en al wat 
meer. 
Vorige week hadden we onze maandsluiting. We hebben er hard aan gewerkt. Onze kunstwerken die in het museum moesten 
hangen, de tekst die we uit het hoofd moesten leren en dan natuurlijk de goede kleding zoeken bij ons personage. 
Maar………………het is gelukt. We hebben veel plezier gehad en we hopen dat u als ouders er van hebt genoten. 
Ook zijn de oudergesprekken geweest. Het waren fijne gesprekken. Het is goed om samen met u als ouders/verzorgers te 
praten over uw kind. Hoe gaat het met hem/haar, wat heeft hij/zij nodig en andere dingen die belangrijk zijn.  
Als u nog vragen heeft kunt u altijd bij ons terecht. 
Vrijdag heeft iedereen vrij. Behalve de juffen en meesters, die hebben een studiedag. Ook gaan we ons meer verdiepen in het 
geven van Engelse lessen, zodat we uw kind nog beter Engels kunnen aanleren. 
Na de vakantie gaan we natuurlijk gewoon weer van start en daar hoort natuurlijk ook het nodige huiswerk bij.  
Groep 4 en 5: 
Vrijdag 15 maart: Toets Levend Water.  
Welke hoofdstukken dat worden staat in de agenda van uw kind en ik geef het nog door in Parro. 
Groep 5: 
Dinsdag 26 maart: Naut thema 4. 
Als er nog meer huiswerkpunten zijn hoort u het op tijd. 
Wij wensen u bij deze een hele fijne voorjaarsvakantie 
Met vriendelijke groeten van Janita en Sonja 
 
 
 
 
 
 



Groep 5a 

Beste lezers, 
Na een aantal weken hard werken hebben we volgende week al weer voorjaarsvakantie. Voorjaar kan je het wel noemen met 
dat prachtige weer de laatste tijd. We zijn in groep 5 af en toe bezig met ‘the daily mile’ dat betekent dat we ongeveer 15 
minuten naar buiten gaan om een rondje te lopen en te joggen. Zo zijn we weer fris en geconcentreerd voor de volgende lessen. 
De concentratie hebben we wel nodig, want we leren iedere dag veel nieuwe dingen. Tijdens de Bijbelverhalen horen we over 
het werk van Jezus toen Hij op aarde leefde. Met rekenen hebben we veel geoefend met het metriek stelsel. We hebben geleerd 
hoeveel centimeter 2,05 meter is.  
Bij geschiedenis hebben we het gehad over de eerste steden en kruistochten. We hebben een kasteel van houtskool gemaakt 
en hebben een stukje gehoord over de kruistocht in Spijkerbroek. 
Bij handvaardigheid, rekenen en taal zijn we creatief bezig geweest. Bij de taallessen hebben we van alles geleerd over 
creativiteit. Bij rekenen over symmetrische figuren en dat hebben we bij handvaardigheid uitgevoerd. Iedereen heeft een kwart 
cirkel geschilderd en deze hebben we mooi naast elkaar gehangen, zodat we speciale cirkels krijgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denk aan: 

- Vrijdag 1 maart: vrij 

- 13 maart biddag.  

Aanvang 9:30 in de Maranathakerk  

- Dinsdagmiddag 19 maart: vrij 

- Gymspullen op woensdag 

- Geniet van de vakantie                                                            Groetjes van groep 5 en meester Kees 

Groep 6 

Wat gaat de tijd snel. Het lijkt al volop lente! We genieten enorm van het 
weer. Regelmatig gaan we even naar buiten om lekker te voetballen of te 
spelen, om vervolgens weer aan het werk te gaan. En wat leren we veel! 
Bij spelling zijn we druk bezig met het oefenen van de werkwoordspelling. 
Hoe schrijf je een persoonsvorm in de verleden tijd? Wat heeft onderstaand 
plaatje daar dan mee te maken? Dan kunt u gerust thuis navragen bij uw kind! 
Ook is er regelmatig een dictee met moeilijke woorden zoals: interessant, 
onmiddellijk, creativiteit…enz. 
 
Bij rekenen zijn we de grote getallen boven de 10.000 aan het verkennen. 
Best wel moeilijk hoor! Sommen die daarbij horen: 15000 => 1 meer en 
1 minder. Kinderen krijgen over deze sommen ook huiswerk mee naar huis.  
Ook doen we bij rekenen regelmatig een spelletje om de breuken te oefenen, of om de tafels nog beter te leren.  
De verhalen bij Godsdienst gaan over de verhalen uit de Evangeliën. Zo zien we hoe Jezus wonderen doet en hoe hij laat zien 
dat Hij de zoon van God is. De meeste mensen zijn daar verwonderd over, maar er is ook veel jaloezie. Het gebeurt vaak dat we 
mooie gesprekken hebben met elkaar n.a.v. een Bijbelverhaal. Elke woensdagmorgen hebben we een kringgebed. Mooi dat we 
in deze gebeden ook aan elkaar denken. 
De eerste spreekbeurten zijn gehouden. We weten nu alles over piloten, judo, coeliakie, slijm maken(bleh) en over het 
Braziliaanse oerwoud. Heel verschillende, maar interessante onderwerpen. 

                  Huiswerk voor de komende weken: 
15 maart: Levend Water maken les 22 
22 maart: toets Levend Water les 22 + 23 en maken les 23 
29 maart: Levend Water maken les 24 

 



De kinderen zijn naast deze vakken ook zeer creatief bezig met tekenen en handvaardigheid. Zo is er elke vrijdagmiddag 
handvaardigheid. Hierbij maken de kinderen mooie werkstukken rondom het thema “portretten”. Bij tekenen hebben de 
kinderen prachtige “Valentijns bloemen” getekend. Het resultaat kunt u binnenkort bekijken.  
 
Met vriendelijke groet, Idith Scheele, Karin Faber, Jasper Flipse en René de Kok 
 
Groep 7 

In groep 7 hebben we met Paulus en zijn helpers meegereisd op zijn zendingsreizen en de reis naar Rome. We weten hoe het 
ging bij de keizer en toen hij onderweg was met het schip. Mooi om het op de kaart te volgen. Afgelopen week hadden we het 
over verzoening en het jezelf opofferen voor een ander. Goed om over te hebben en onder de indruk te zijn van het grote offer 
van de Here Jezus voor ons! Wat hebben wij over voor Jezus? En voor elkaar? Hoe maken we het weer goed als het even mis is 
gegaan? 
 
Bij Brandaan leerden we over de opkomst van het Christendom, kloosters en Karel de Grote. Nu zijn we met techniek bezig over 
krachtenspel. Hefboom, katrol en tandwielen. Leerzaam om te zien hoe het werkt bij heel gewone dingen zoals onze eigen 
fiets. 
 
Nu het voorjaar zo lekker doordringt, werken we in groep 7 hard om 10 smileys te verdienen...dan kunnen we lekker even naar 
buiten! Ook per team kunnen we punten verdienen voor goed gedrag. Bij 10 punten mogen we een beloning kiezen: een 
spelletjes, kwartiertje buiten, liedje kiezen, snoepje, kahoot maken etc.  
 
Vorige woensdag deden 4 jongens mee aan het schaaktoernooi. Renco, Xander, Marc en Ruben schaakten namens De Wingerd. 
Jammer genoeg was Nathan ziek, maar gelukkig kon Ruben hem vervangen. Mooi om jullie zo sportief en ingespannen bezig te 
zien jongens! Bjorn mocht die middag voorlezen bij de Zeeuwse ronde van de voorleeswedstrijd. Gezellig dat er supporters mee 
konden om er samen een gezellige middag van te maken!  
 
Deze week hebben we bij rekenen een rekenspellen week. We proberen alle spellen uit de kist van Met Sprongen Vooruit te 
leren en te spelen in teams. Samen via de handleiding ontdekken hoe het spel moet en het aan elkaar uitleggen….Leerzaam en 
gezellig! 
 
Op 10 april mogen de jongens bij het Wesselopark voetballen tegen de andere Goese scholen op het schoolvoetbaltoernooi. 
Een week later, woensdag 17 april, zijn de meiden aan de beurt. We zoeken nog naar trainers die met ons een paar keer willen 
trainen zodat we ‘beslagen ten veld’ kunnen komen. Het is fijn als de coach ook bij het toernooi is en begeleid bij de 
wedstrijden met wisselen etc. Wilt u ons helpen of kent u iemand? WELKOM! 
We hebben 2 jongens teams en 1 meidenteam, dus alle begeleiding is handig. 
 
Na de voorjaarsvakantie willen we starten met de spreekbeurten ronde. Iedereen krijgt een beurt en het onderwerp is vrij. We 
verwachten wel een beetje groep 7 niveau onderwerpen, dus voordat we onze naam op de lijst schrijven leggen we het 
onderwerp aan één van de juffen voor. Bij de spreekbeurt volgt een beoordeling en een lijst met tops en tips. We zijn benieuwd 
wat we allemaal mogen leren en horen! Succes bij de voorbereiding….. 
 
Woensdag 13 maart is het biddag. We hebben dit keer een viering in de Maranathakerk.  
Wilt u tussen de kinderen van onze groep zitten? U kunt zich opgeven bij Suzanne. 
 
Dinsdag 19 maart hopen we een gastles te krijgen van een veteraan. Hij gaat ons vertellen over anti-piraterij op zee en de slag 
om de Schelde aan het einde van de WO II ! Dat belooft wat…. 
Van 20-31 maart hopen we mee te doen aan de kinderkunstweek en bezig te zijn met het thema “Energie”, zie: 
https://kinderkunstweek.nl/  
Op donderdag 21 maart doet een aantal kinderen mee aan de Kangoeroe rekenwedstrijd! Meer info vindt u op: 
https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/ 
Donderdag 4 april maken we het theoretisch verkeersexamen! Oefenen kan ook thuis, via https://examen.vvn.nl/oefenen 
 
Huiswerk: 
di 12 maart: ww spelling 32 t/m 34 
do 14 maart: Toets Topo 
vr 15 maart: LW maken les 31 
di 19 maart: ww spelling 35 t/m 38 (½),  
wo 20 maart: Toets Naut 
vr 22 maart: LW toets 31/32, maken les 32 

https://kinderkunstweek.nl/
https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/
https://examen.vvn.nl/oefenen


di 26 maart: ww spelling 38/39 
do 28 maart Toets Engels 
vr 29 maart: LW maken les 33 
di 2 april: ww spelling 40/41 
do 4 april: THEORIE EXAMEN VERKEER 
vr 5 april: LW toets 33/34, maken les 34 
 
Groep 8 

Ook weer wat nieuws uit groep 8 in deze Pers: 
In de afgelopen periode zijn kinderen, ouders en ook juf bezig geweest met de stap naar het Voortgezet Onderwijs. Welke 
scholen zijn er? Wat past bij de leerling? Welk advies komt er van school? Gelukkig zijn we er met elkaar goed uit gekomen en is 
voor bijna alle leerlingen inmiddels duidelijk welke school het na De Wingerd gaat worden. Toch duurt het nog wel even voor 
het zover is. Er moet nog van alles gebeuren in groep 8 …. 
We werken hard door aan de vakken die op het rooster staan. We oefenen extra met dingen die belangrijk zijn, ook voor de 
Cito-toets in april; woordbenoemen, zinsontleden, werkwoordspelling, rekenen met verhaaltjes. 
Na de voorjaarsvakantie staan er twee voetbaltoernooien op de agenda. Eén helemaal in Utrecht (29 maart) , en één voor de 
jongens (10 april) en daarna voor de meiden (17 april) in Kloetinge. We hopen op gezellige, sportieve wedstrijden! We zoeken 
nog een begeleider voor de meisjes in Utrecht en een trainer/coach voor de jongens op 10 april. 
Verder zijn er echte kanjers in het ontwerpen van restaurants en huizen in onze klas. We werken dus ook met onze creatieve 
talenten. Er komen echt prachtige werkstukken in de vensterbank en op de kast te staan. 
Huiswerk zetten we niet meer in de Pers. Dit doen we omdat we kinderen willen leren hoe belangrijk het gebruik van een 
agenda is. We besteden in de klas daar echt aandacht aan. Toch merken we nog geregeld dat kinderen de agenda niet in de tas 
hebben zitten. Dan wordt het leren plannen wel lastig. Zou u er thuis ook op willen letten? Zo kunnen we met elkaar kinderen al 
iets leren wat ze volgend jaar hard nodig zullen hebben. 
We bidden geregeld voor meester René , dat hij  snel mag herstellen en zijn werkzaamheden op school weer op kan pakken. 
hartelijke groeten,  Paulina de Vries 
 
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! 


