
 

 
  

De Pers                5 september 2019          nummer 2                            
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Goed van start! 
Jezus ga ons voor 
Deze wereld door 
Elke stap en elke schrede 
Gaan we moedig met u mede 
Leid ons aan uw hand 
Naar het vaderland 
 
Inmiddels zijn we alweer begonnen aan de derde week van het schooljaar. In de groepen beginnen we al aardig 
gewend te raken. De kinderen kennen hun juf of meester alweer wat beter en we weten wat we aan elkaar 
hebben.  
We hebben een fijne en rustige start van het schooljaar kunnen maken. Met goede moed gaan we het 
schooljaar in met al het werk dat voor ons ligt. We weten ons gezegend, omdat we het niet alleen doen.  
Jezus gaat en ging ons voor! Hij is er altijd bij! Alle eer aan Hem.  
 
Studiedag 25 september 
Op woensdag 25 september hebben de kinderen een vrije dag. Het personeel heeft deze dag een studiedag. 
We gaan met elkaar aan de slag om de koers van onze school verder uit te werken. Hoe gaan we het onderwijs 
van de toekomst uitwerken voor de kinderen van De Wingerd? 
Hoe kunnen we tegemoetkomen aan de talenten van ieder kind? Dit jaar gaan we ons verder oriënteren op 
leren en bewegen.  
In het middagprogramma wordt het team getraind in de didactiek en eigen vaardigheid van het vak Engels.  
We hopen op een inspirerende dag! 
 
Startgesprekken: 
De komende weken zullen de startgesprekken weer plaatsvinden. U heeft zich kunnen inschrijven via Parro bij 
de betreffende leerkracht. 
Het doel van de startgesprekken is vooral kennismaken en gezamenlijk afspreken hoe de vervolgcommunicatie 
plaatsvindt. Daarnaast kunnen ook andere punten naar voren komen zoals aandachtspunten t.a.v. begeleiding 
en dergelijke. Ook de kinderen zijn van harte uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te zijn. 
Fijne en opbouwende gesprekken toegewenst. 
 
Typecursus LOI Kidzz voor leerlingen in groep 6 t/m 8 
Afgelopen weken is er informatie meegegeven over de typecursus van LOI Kidzz, een cursus die de leerlingen 
thuis kunnen volgen. De inschrijfformulieren voor de LOI Kidzz typecursus moeten uiterlijk maandag 23 
september op school worden ingeleverd. 
Inschrijfformulier kwijt? Er liggen nog reserveformulieren bij de administratie. 
 
 



De ‘gezonde’ beweegschool 
Zoals u wellicht weet vinden wij het op De Wingerd belangrijk om te bewegen. Daarom is er ook buitenom de 
gymlessen extra aandacht voor bewegen in de klas. Zo proberen we in iedere klas een actieve werkvorm, een 
beweegtussendoortje of een les te combineren met bewegend leren. Daarnaast hebben de groepen 3 t/m 8 
sinds dit schooljaar twee keer in de week gym- of zwemles van een vakleerkracht. Dit zijn mooie ontwikkelingen 
in onze school, die we graag willen voortzetten. Deze ontwikkelingen zijn ook opgevallen bij de gemeente Goes 
en het CIOS. Zij willen met ons samenwerken om het bewegen in en buiten de school structureel vorm te 
gaan/blijven geven. Dat wordt ‘De beweegschool +’ genoemd.  
Binnenkort ontvangt u een brief over ‘The Weekly Mile’. Tijdens ‘The Weekly Mile’ gaan we 15 minuten naar 
buiten om een rondje te rennen of te joggen met de klas. De impact van ‘The Weekly Mile’ kan een enorm 
positief effect hebben op het concentratieniveau, de stemming, het gedrag, de conditie, het zelfvertrouwen en 
het welzijn van de kinderen. Bij ‘The Weekly Mile’ gaat het er niet om wie de snelste is, maar zorgen we voor 
plezier, ontspanning en verfrissing met elkaar. Daarnaast is het heerlijk om aan het begin van de dag of 
halverwege de dag in de frisse lucht met de klas te rennen.  
 
Agenda - Link naar agenda 
Maandag 9 september:     lied van de week Opwekking 263 
Maandag 9 september:     weekopening groep 4 
Maandag 16 september:   lied van de week psalm 25:2 
Maandag 16 september:   weekopening 5/6  
Maandag 23 september:   lied van de week Opwekking 174:1 + refrein 
Maandag 23 september:   weekopening groep 3 
Woensdag 25 september: studiedag ; kinderen vrij 
Vrijdag 27 september:       maandsluiting groep 7 
Maandag 30 september:   lied van de week psalm 32:1 
Maandag 30 september:   weekopening groep 6 
 
Met hartelijke groet, 
 
Arend Schutte  en Lizo Koppejan                           
Teamleider            Directeur 
 

Hart voor alle kinderen!  
 

TSO 
 
Bij verhindering graag zelf ruilen. 
Aanvullende TSO onderling ruilen, liever niet met vaste TSO. 
 
Heeft u vragen en/of opmerkingen, graag contact opnemen met: 
Hester van Bennekom of Joanne Vuyk - TSO-coördinatoren 
wingerdtso@levwn.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Week 37 Vaste TSO Aanvullende TSO 
Maandag  
09-09 
 

Nina de Ridder Luuk Joosse 
Samuel Jille 
Roos Verschuure 
Sophie Nijsse 

Dinsdag 
10-09 

Laura en Pieter van der 
Sluis 
Iwan van Gilst 

Roemer Visscher 
Kjeld den Hollander 
Maaike Kooistra 

Donderdag 
12-09 

 Timon de Rijke 
Matengeh Kromah 
Noah Kramer 
Rosalyn Goetheer 
Nevina de Witte 

Vrijdag 
13-09 

 Naomi Flipse 
Lisa Kraamer 
Dewy Hoogstrate 
Senna Holster 
Maria Smids 

 
Week 38 Vaste TSO Aanvullende TSO 
Maandag  
16-09 
 

Fleur van Bennekom 
 

Nick Houweling 
Merijn Minnaard 
Beau Marijs 
Floris Danielse 

Dinsdag 
17-09 

Indy van Dalen 
 

Nina de Bruijne 
Melle Honingh 
Manuel Peralta Lopez 
Renco Harinck 

Donderdag 
19-09 

Timo de Putter Tim Moerdijk  
Aimee van de Vreede 
Maud Dorst 
Feline Zandee 

Vrijdag 
20-09 

Indy van Dalen Bjorn van Schaik 
 
Maayke Rob 
Sil Beute 

 
Week 39 Vaste TSO Aanvullende TSO 
Maandag  
23-09 
 

Nina de Ridder Benthe Blankenstijn 
Iris Gaspar Serrano 
Naomi Braam 
Joyce Neels 

Dinsdag 
24-09 

Laura en Pieter van der 
Sluis 
Iwan van Gilst 

Marc de Vries 
Nathan Elenbaas 
Kim Flipse 

Donderdag 
26-09 

Jesse Vuyk Kyan Reuvers 
Boaz Groen 
Yinthe Openneer 
Michael Ruissen 

Vrijdag 
27-09 

Jenthe van Beveren Sem Brouwer 
Nathan Verkuil 
Sven Storm 
Roan Slump 



 
Week 40 Vaste TSO Aanvullende TSO 
Maandag  
30-09 
 

Fleur van Bennekom Liselot van de Plas 
Floris Burger 
Elise Koppejan 
Nathan Bouma 

Dinsdag 
01-10 

Indy van Dalen Moos Wijnhorst 
Sam Cabboort 
Jesper van Voorst 
Liene Prijs 

Donderdag 
3-10 

Timo de Putter  Manoah van Campen  
Sophie Westerbeke 
Yenthe Milhous 
Sophie van Veen 

Vrijdag 
4-10 

Indy van Dalen Jael Kievit 
Leandro Baars 
Levi de Regt 
Luuk Geleedst 

 
 
Kijktafel 
Neemt u eens een kijkje bij de Kijktafel bij de hoofdingang. De kinderen hebben er al veel plezier aan beleefd! 
 
In het volste vertrouwen op God gaan wij het nieuwe schooljaar in! 
Hij zal met je mee gaan, alle dagen. God is trouw! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De Wingerd 
Hilleweg 3    4464 JA Goes      T 0113 - 22 79 21      E gbsdewingerd@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! 


