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Opkijken naar en uitkijken naar ! 
Van Hemelvaart naar Pinksteren 
 
April en mei zijn de maanden van vieren, gedenken en verlangen. Mensen hunkeren en verlangen naar een 
samenleving waarin geweld en dreiging niet voorkomen. In ons land koesteren we onze vrijheid. Soms moet daar 
een hoge prijs voor worden betaald. Letterlijk en figuurlijk.  
Eigenlijk is het best spannend als we kijken in wat voor tijd onze kinderen opgroeien.  
Hemelvaart leert ons dat die spanning tegelijk een hele positieve lading meekrijgt. Jezus laatste woorden aan de 
discipelen zijn woorden van hoop en verwachting; een krachtige belofte: 
 ‘ Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding der wereld.’    
Dezelfde belofte die Mozes kreeg in de woestijn :  
Mijn naam is ‘ Ik zal er zijn’ . 
Dit  mogen we aan elkaar en aan onze kinderen doorgeven. Dat doet ons ook denken aan Kinga Bán. Voor velen 
bekend als de zangeres van Sela. Veel liederen van haar mogen wij op school zingen met de kinderen. We zijn God 
dankbaar dat zij in haar leven op aarde met haar talenten dit mocht uitdragen.  Tegelijk is er de lege plaats, vooral 
voor haar gezin. We bidden hen Gods nabijheid toe om samen het leven hier op aarde weer op te pakken. Haar 
liederen mogen daarin een sterke bemoediging zijn voor ons allemaal. 
 
De Pinksterviering zal met de hele school gehouden worden op woensdag 5 juni om 18.45 in de Levensbron. 
Op school wordt al druk geoefend met de liederen die we dan gaan zingen. 
U bent van harte welkom. Ook familie, vrienden e.d. Zijn van harte uitgenodigd. 
Het adres van de Levensbron is Mansholtlaan 1 te Goes. 
 
Personeel: 
Na de meivakantie is juf Margriet weer gestart. We zijn blij en God dankbaar dat ze dit weer kan doen. Juf Idith blijft 
ook nog enkele dagen werkzaam in de groep, toch willen we haar bedanken voor al haar extra werken en inzet. 
Meester René Legemate is gisteren geopereerd.  De eerste indruk is dat de operatie goed is verlopen. We wensen 
René sterkte en geduld in het herstel.  
Het zwangerschapsverlof van juf Alinde zit er bijna op . Volgende week donderdag hoopt ze weer te starten in  
groep 7. Juf Desy blijft nog een stukje ouderschapsverlof invullen.  
 
Van grijs naar groen 
Het plein is gerenoveerd. De keien zijn weggehaald, waardoor het spelen veiliger is geworden en er ook wat meer 
bewegingsruimte is. Op dit moment is het plein best grijs, maar we gaan voor groen. Het begin is er !! Er komen 2 
grote parasols te staan met de kleur … jawel GROEN ! ;-) 
Dit is het begin. 
Verderop leest u een stukje waarin u wordt opgeroepen om mee te denken en mee te doen om meer groen op het 
plein te realiseren. We hopen en verwachten gezien het feit dat dit best leeft onder ouders, dat er heel wat 
aanmeldingen komen. Uw creativiteit hebben we nodig omdat het schoolplein de beperking heeft van allerlei lussen 
in de grond die te maken hebben met het energiesysteem. 
In een bijgevoegde bijlage bij de Pers krijgt u nog een keer de uitnodiging van de gemeente Goes om meer 
informatie te krijgen over de aanleg van het ‘ Tiny Forest’ achter het schoolplein. 



Pleindag ParnasSys 
Woensdag 15 mei is De Wingerd gastschool geweest voor de organisatie van ParnasSys/Parro. In de middag zijn we 
met veel onderwijscollega’s uit Zeeland in gesprek gegaan over het onderwijs en hoe ParnasSys/Parro ons nog beter 
kan ondersteunen. De organisatie heeft voor alle kinderen van De Wingerd een klein bedankje achtergelaten.  
Het wordt op deze zonnige dag al gelijk gebruikt om de tafels te oefenen op het schoolplein! 
 
Studiedag vrijdag 24 mei : 
Op vrijdag 24 mei hebben alle kinderen van De Wingerd vrij. Voor de medewerkers staat deze dag de tweejaarlijkse 
LEV-WN inspiratiedag op het programma. Een dag waarin we met alle LEV-WN medewerkers van de verschillende 
scholen elkaar ontmoeten, ons bezinnen en een mooie personeelsdag hebben.  
 
Agenda : 
Maandag 20 mei:       weekopening groep 6 
Maandag 20 mei:       lied van de week - Opwekking 176 
Maandag 20 mei:       thema-avond over ‘Aan de slag met seksuele vorming’. (19:30 uur) 
Vrijdag 24 mei:           Studiedag. Kinderen zijn vrij ! 
Maandag 27 mei:       weekopening onderbouw juf Tineke 
Maandag 27 mei:       lied van de week -  psalm 47:1 
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei: Hemelvaartsvakantie 
Maandag 3 juni:         weekopening groep 3 
Maandag 3 juni:         lied van de week - Opwekking 794 
Maandag 3 juni:         ouderpanel Parro (8:45 uur) 
Maandag 3 juni:         regiegroep ouderbetrokkenheid ( 14:00 uur) 
Woensdag 5 juni:      Pinksterviering in de Levensbron (18.45 uur) 
Woensdag 5 juni:      Gebedsgroep aanvang (8:45 uur) 
 
Vakantierooster 2019-2020 
Het vakantierooster voor 2019-2020 is in de MR vastgesteld.  

Vakantierooster 2019-2020 

 van  t/m 

Herfstvakantie Maandag 14-10-2019 Vrijdag 18-10-2019 

Kerstvakantie Maandag 23-12-2019 Vrijdag 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie Maandag 24-02-2020 Vrijdag 28-02-2020 

Pasen Vrijdag 10-04-2020 Maandag 13-04-2020 

Meivakantie Maandag 20-04-2020 Vrijdag 01-05-2020 

Bevrijdingsdag Dinsdag 05-05-2020  

Hemelvaartvakantie Donderdag 21-05-2020 Vrijdag 22-05-2020 

Pinksteren Maandag 01-06-2020  

Zomervakantie Maandag 13-07-2020 Vrijdag 21-08-2020 

Met hartelijke groet, 
Arend Schutte  en Lizo Koppejan                           
Teamleider            Directeur 

 
Hart voor alle kinderen! 
 
 
 
 
 
 



Algemeen 

 

Hallo ouders! 
Dat groen gezond is wisten we wel, maar wist je dat op groene schoolpleinen kinderen beter ontspannen, meer 
bewegen, minder pesten en dat deze kinderen meer zelfvertrouwen ontwikkelen? En zo ook beter presteren op 
school. Daar hoorde ik als jeugdverpleegkundige laatst een schoolmeester over praten: hij wil een Groene Revolutie 
starten met het vergroenen van de Zeeuwse schoolpleinen. Omdat ons schoolteam zich al langere tijd beraadt over 
vergroening van ons schoolplein wisselde ik hierover laatst van gedachten met de directeur Lizo Koppejan.  
Dit filmpje geeft een leuke indruk: Groene revolutie Zeeuwse schoolpleinen 
  
Vind jij groen ook belangrijk en zou je mee willen denken over mogelijkheden op het schoolplein? We willen ook 
nadenken over de Tiny Forest die geplant gaat worden, een buitenlesplaats, méér schaduw, misschien een 
moestuintje, een bijenhotel, etc. We zoeken ook ouders die veel van hovenieren weten. En natuurlijk willen we 
vooral de kinderen mee laten denken!  
We plannen de bijeenkomst in met de ouders in juni.  
Opgeven gráág  bij l.koppejan@levwn.nl en/of kristinederegt@hotmail.com  
Hopelijk tot ziens! 
Met een hartelijke groet,  
Kristine de Regt (moeder van Levi uit groep 4, Nathan uit groep 1 en toekomstige leerling Sara 2 jaar) 
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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! 

https://www.youtube.com/watch?v=6Ki5f94MHKM
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