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Beste ouders en/of verzorgers 
 
Nooit meer alleen 
Na Pasen en Hemelvaart hebben we met ouders en kinderen Pinksteren gevierd in de kerk. Wat een mooie 
avond was dat. Samen hebben we gezongen en geluisterd naar het verhaal van de uitstorting van de Heilige 
Geest.  Onze Redder en Zaligmaker gaf zijn leven aan het kruis en overwon de dood. Na de Hemelvaart deed Hij 
wat Hij beloofd had: Hij liet ons niet alleen: Hij stuurde ons zijn Geest. Zo zijn we nooit meer alleen!  
	   
Dank U, o mijn Vader. 
U gaf uw eigen Zoon, 
uw Geest als hulp voor ons 
totdat het werk op aarde is gedaan. 
	   
Het lijkt wel of de tijd vliegt. Inmiddels zijn we al bijna aan het einde van het schooljaar 2018-2019. De kinderen 
en de leerkrachten zijn het werk aan het afronden, rapporten aan het klaarmaken en zich aan het voorbereiden 
op volgend schooljaar. Maar eerst volgt de vakantie. Een periode om uit te rusten, bij te komen en aandacht en 
tijd voor elkaar te hebben. We hopen dat de accu straks weer is opgeladen om goed van start te gaan in 
augustus!  
 
Afscheid groep 8 
Volgende week zijn de kinderen van groep 8 voor het laatst op school. Er is al druk geoefend voor de 
afscheidsavond. Nog niet zo lang geleden hebben we Hemelvaart gevierd. Op school zijn de verhalen verteld en 
ook in de kerken werd daarbij stilgestaan. Jezus leert ons met Hemelvaart dat afscheid iets zegt over een diepe 
verbondenheid én nieuw perspectief (Pinksteren) Eigenlijk mogen we zo ook tegen ‘afscheid nemen’ aankijken.  
We voelen ons met de kinderen en de ouders die ook afscheid nemen zeer verbonden én in vertrouwen op onze 
hemelse Vader mogen wij samen uitzien naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen om onze plek in de 
wereld, als kind van God, in te nemen.  
Vanaf deze plek willen we als school elkaar Gods zegen toewensen voor de toekomst.  
 

Sing uit (11.30 uur -12.00 uur) 
Maandag 1 juli houden we de jaarlijkse sing uit. Nog één keer zijn 
we dan met de hele school bij elkaar. Samen blikken we kort 
terug en danken we de Here voor het afgelopen jaar. Samen 
zingen we een aantal liederen die we geleerd hebben. Wanneer u 
in de gelegenheid bent, bent u van harte welkom om dit mee te 
beleven.  
We kunnen echter geen zitplaatsen garanderen. 
 

 



Ouderwerkgroep wordt activiteitengroep De Wingerd 
De ouderwerkgroep heeft jarenlang gezorgd voor een goed verloop van de schoonmaak, het organiseren van 
boekenruilmiddagen en diverse andere ondersteunende activiteiten. 
Om meer de ouders in te schakelen en medeverantwoordelijk te maken voor diverse activiteiten is de naam 
verandert in activiteitengroep De Wingerd. De werkgroep is niet alleen een groep van ‘werkers’, maar ook van 
meedenken en organiseren. De activiteitengroep gaat zich in het nieuwe seizoen onder andere bezighouden 
met de Sinterklaasviering en de Koningsspelen. De gehele organisatie komt dan bij hen terecht.  
Een teamlid is contactpersoon tussen de activiteitengroep en de school. 
 
In de eerste week na de vakantie organiseert de activiteitenwerkgroep een nieuwjaarslunch op woensdag 21 
augustus om 11.30 u. Er is dan een korte inloop/ kennismaking in de groepen, waarna een gezamenlijke lunch 
plaatsvindt in de verschillende units. Meer informatie onder algemeen nieuws in deze Pers. 
 
Verder is er nog versterking nodig voor de activiteitenwerkgroep om alles zo goed mogelijk te kunnen 
realiseren. Vandaar de volgende oproep: 
 

 
 
 
Zorgt	  u	  ervoor	  dat	  onze	  foto	  volgend	  schooljaar	  compleet	  is?!	  Wij	  zoeken	  nog	  een	  aantal	  enthousiaste	  ouders	  die	  het	  
leuk	  vinden	  om	  in	  onze	  werkgroep	  te	  helpen.	  Vanaf	  volgend	  jaar	  zullen	  wij	  meer	  acties	  zelf	  gaan	  organiseren.	  Daarom	  
is	  het	  fijn	  om	  uitbreiding	  te	  hebben.	  Vind	  u	  het	  belangrijk	  om	  mee	  te	  helpen	  op	  school	  en	  is	  organiseren	  helemaal	  uw	  
ding?	  Of	  organiseer	  je	  niet	  graag,	  maar	  help	  je	  wel	  graag	  ter	  ondersteuning?	  	  
Meld	  dit	  dan	  bij	  een	  van	  ons,	  of	  Arend	  Schutte!	  

 
	  



Vakdocent muziekonderwijs 
De overheid heeft vorig jaar middelen beschikbaar gesteld om de werkdruk voor leraren te verminderen. We 
hebben die middelen gebruikt om een vakdocent voor bewegingsonderwijs te benoemen en een extra groep 
gevormd (om de groepen niet te groot te laten worden). Dit jaar zijn er opnieuw extra middelen beschikbaar 
gesteld. In het team hebben we de inzet van vorig jaar geëvalueerd en hebben we besloten om voor dit jaar 
met een extra vakdocent muziekonderwijs te gaan werken.  
We zijn blij dat we Elsa Besuijen hiervoor bereid hebben gevonden. Ze heeft haar capaciteiten op dit gebied aan 
ons laten zien bij de viering en de voorbereidingen van Pinksteren. Ze komt na de zomervakantie  
twee middagen muziekonderwijs geven en zal in iedere groep ingezet worden.  
Elsa van harte welkom, heel fijn dat je ons team komt versterken!  
 
Agenda 
Vrijdag 25 juni: rapporten mee 
Maandag 1 juli: lied van de week; Opw voor kids; ballonnenlied 
Maandag 1 juli: 11.30 uur: sing uit 
Woensdag 3 juli: afscheid groep 8 
Woensdagmorgen 3 juli: wisselmorgen van 10.45 uur -12.15 uur 
Vrijdag 5 juli: laatste schooldag. De school sluit om 12.15 uur 
 
Studiedagen en vakanties 2019-2020 
Hierbij herhalen we nog een keer het vakantierooster voor volgend schooljaar.  
Let op, de meivakantie loopt door tot en met dinsdag 5 mei! 

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 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 

 
 
Volgend jaar gaan we met het team van De Wingerd nascholing volgen om onze ambities voor de vernieuwing 
van ons onderwijs verder te ontwikkelen. Hiervoor staan een aantal studiedagen gepland.  
Voor de agenda hebben we hier de studiedagen op een rijtje:  

•   Woensdag 25 september 2019 
•   Dinsdag 12 november 2019 
•   Vrijdag 21 februari 2020 
•   Vrijdag 6 maart 2020  
•   Donderdag 2 juli 2020	  

 
 
Arend Schutte  en Lizo Koppejan                           

Teamleider            Directeur                                                                  Hart voor alle kinderen! 

 

 



Algemeen 
Aankondiging nieuwjaarsreceptie  
Als start van het nieuwe schooljaar zijn we ondertussen gewend om een ‘nieuwjaarsreceptie’ te houden.  
Op woensdag 21 augustus zijn alle ouders vanaf 11.30 uur van harte welkom. De groepen zullen zich dan aan u 
presenteren. Er is voldoende tijd, om in meerdere klassen te kunnen kijken.  Aansluitend willen we, om 12.00 
uur, een gezamenlijke lunch organiseren. Gezellig om elkaar tijdens een hapje en een drankje te ontmoeten! 
Uiterlijk 13.00 uur willen we gaan opruimen. 
Om deze lunch mogelijk te maken willen we iedereen vragen iets mee te nemen. Denk aan: een aantal belegde 
broodjes, bladerdeeghapjes, pannenkoekenrolletjes, fruitspiezen, sandwiches, enz, enz… leuk om samen met de 
kinderen voor te bereiden. U hoeft echt niet voor alle kinderen en ouders iets te maken, als iedereen iets 
meeneemt, hebben we met z’n allen zeker voldoende. Op maandag 19 en dinsdag 20 augustus hangt er een 
lijst op de deuren van de units waarop u aan kunt geven wat u meeneemt. Wij zullen voor drinken zorgen.  
Heeft u tijd om te helpen klaarzetten en/of nadien opruimen.  
Geef dit dan aan bij ons, of bij Arend.  
Goede vakantie gewenst. 
Groetjes, de Activiteitengroep van de Wingerd (voorheen ouderwerkgroep) 
 

TSO 
Voor Eline van Daalen de laatste week om aanspreekpunt te zijn voor de TSO op De Wingerd. 
Eline, wij willen je hartelijk bedanken voor alle roosters die je hebt gemaakt in de afgelopen jaren en alle andere 
werkzaamheden die er nodig zijn om de TSO goed te laten verlopen. Je kan met een gerust hart deze tijd 
afsluiten, want gelukkig wordt het werk overgenomen en zijn na de zomervakantie Joanne Vuijk en  
Hester van Bennekom de coördinatoren van de TSO. 
Het e-mailadres blijft gewoon: wingerdtso@levwn.nl 
 
Week 27 Vaste TSO Aanvullende TSO 
Maandag 
01-07 
 

Fleur van Bennekom Daan Drijver 
Skye Alblas 
Sophie Nijsse 
Liselot van der Plas 

Dinsdag 
02-07 
 

Laura en Pieter van de Sluis 
Iwan van Gilst 

Jenthe van Beveren 
Sam Cabboort 
Manuel Peralta Lopez 

Donderdag 
04-07 
 

Loïs van Daalen 
Timo de Putter 

Noah Kramer 
Jaël Kievit 
Boaz Groen 

Vrijdag 
05-07 
 

LAATSTE SCHOOLDAG 
12:15 UUR VRIJ 
FIJNE VAKANTIE 

LAATSTE SCHOOLDAG 
12:15 UUR VRIJ 
FIJNE VAKANTIE 

 
Bij verhindering graag zelf ruilen. 
Aanvullende TSO onderling ruilen, liever niet met vaste TSO. 
Heeft u vragen en/of opmerkingen, graag contact opnemen met: 
Eline van Daalen (TSO-coördinator), wingerdtso@levwn.nl 
 
 
De Wingerd 
Hilleweg 3     4464 JA Goes        T 0113 - 22 79 21     E dewingerd@levwn.nl   W  www.dewingerd.levwn.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! 


