
Nieuwsbrief 

 

Agenda: 
30 en 31 jan.: Staking, leerlingen vrij 
17 t/m 21 febr.: voorjaarsvakantie 
24 febr. : Studiedag, leerlingen vrij 

 

 
 

KOM rooster: 
 
Week 4: 20-24 januari 2020 
De verzoeking in de woestijn,  
Matteüs 4:1-11 
Jezus roept mensen met zich mee, 
Matteüs 4:12-22 
Jezus geneest zieke mensen,  
Matteüs 4:23-25 
 
Week 5: 27-31 januari 2020 
Het geluk, Matteüs 5:1-12 
Als niemand het ziet, Matteüs 6:1-4 
Het Onze Vader, Matteüs 6:5-15 
 
Week 6: 3-7 februari 2020 
Wees niet bezorgd, Matteüs 6:25-34 
Het huis op de rots, Matteüs 7:24-27 
De zieke knecht, Matteüs 8:5-13 
 
Week 7: 10-14 februari 2020 
De storm op het meer, Matteüs 8:23-27 
Twee bezetenen, Matteüs 8:28-34 
De genezing van een verlamde, 
Matteüs 9:1-8 
 
Week 8/9: 17-28 februari 2020 
De roeping van Matteüs,  
Matteüs 9:9-13 
Het dochtertje van Jaïrus,  
Matteüs 9:18-26 
Blinde mensen gaan zien,  
Matteüs 9:27-31 
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 Berichten van de directietafel 
 

Wat voor jaar zal het zijn? 
We zijn weer op weg in het nieuwe jaar. Veel blijft hetzelfde maar 

we hebben tegelijkertijd ook verwachtingen. Wat wensen we en 

hopen we dat we dit jaar mee te maken? Wat zouden we graag nog 

willen doen? Wat willen we niet meer meemaken? Bewust of 

onbewust maken veel mensen hun lijstje voor het nieuwe jaar. 

Misschien u ook wel.  

Ook op De Wingerd maken we lijstjes en plannen. Zelfs een heel 

schoolplan vol. En de kunst is, net als bij mijn persoonlijke lijstje, 

dat we het ambitieus houden maar ook reëel. We zien altijd zoveel 

zaken waar we nog graag 

mee aan de slag willen. We 

willen altijd zoveel. We 

willen de leerlingen 

proberen nog meer te 

betrekken bij de lessen, we 

willen nog meer zicht 

krijgen op hoe hun 

ontwikkeling verloopt, we 

willen graag nog betere 

ondersteuning bieden in 

specifieke situaties en we 

willen nog meer creatieve 

activiteiten ontwikkelen waardoor de leerlingen kunnen werken 

aan het versterken van hun eigenwaarde. Maar hoe doe je dat 

allemaal? De drukte van de dag slokt ons vaak op. En we hebben 

lang niet altijd de tijd die we daarvoor nodig hebben. Daarom pleit 

ik voor een tijd waarin we leren om nog beter te kiezen. Dat we 

grenzen stellen aan wat we willen. Zodat we met veel 

enthousiasme die zaken oppakken die er echt toe doen. En hier op 

school betekent dit dat de medewerkers van school meer bij elkaar 

in de groep gaan kijken om van elkaar te leren. En dat we daardoor 

de leerlingen nog meer weten te  boeien in de les. Dat ze daarin 

zichzelf durven te laten zien. En dat de kinderen zo ook van elkaar 

leren. Daar worden we allemaal beter van.  

Jubilea 
Afgelopen week hebben we met het team feest gevierd. Juf Janet 

was 25 jaar lang juf en juf Margreet zelfs al 40 jaar lang juf op De 

Wingerd. Dat was wel een feestje waard. We hebben hen even 

goed in het zonnetje gezet. Gefeliciteerd dames! 
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Kerstvieringen 
Met veel plezier kijk ik terug op hele 

mooie kerstvieringen. Zoveel kinderen 

die een bijdrage hebben geleverd. En 

ook zoveel ouders en verzorgers die erbij 

aanwezig konden zijn. Heel fijn. Samen 

vieren helpt om samen een goede school 

te zijn. In de vieringen kunnen we zien 

waarom we school zijn. Waarom 

iedereen ertoe doet.  

Dank aan iedereen erbij was en dank aan 

iedereen die een bijdrage hebben 

geleverd.  

Leerlingenvervoer 
De afgelopen weken hebben we veel 

gedoe gehad met het leerlingenvervoer. 

Taxi’s die niet op tijd konden zijn. 

Indelingen die niet klopten en wat al niet 

meer. Heel vervelend voor een aantal 

leerlingen en ouders. Omdat we ook op 

school er last van hebben wanneer het 

vervoer niet goed verloopt, hebben we 

toch ook zelf 

contact 

opgenomen 

met Publiek 

Vervoer om 

te vertellen 

dat wij vinden dat het te vaak misgaat. 

School heeft contact gehad met de 

leidinggevende die eindverantwoordelijk 

is voor de planning en de organisatie. Er 

is beterschap beloofd. We houden 

contact. 

Leerlingenraad 

We zijn op school begonnen met de 

leerlingenraad. Een aantal keren per 

jaar komen leerlingen uit allerlei 

groepen bij elkaar en praten samen 

met mij over hoe het op school gaat. 

Maandag a.s. praat ik ook weer met 

de raad. En dan gaan we het hebben 

over het gebruik van de telefoon in 

school en over het buitenspeelgoed. 

Ik probeer heel goed te luisteren wat kinderen daarin willen 

en wat ze belangrijk vinden. Zo kunnen we samen 

verantwoordelijk zijn over wat er op school gebeurt.  

Donderdag en vrijdag a.s.: Staking 

In de afgelopen periode is er een nieuwe cao afgesproken voor het 

onderwijs. Veel teamleden zijn daar voor een deel tevreden over. 

Zo krijgen ook de assistenten nu wat extra en komt er éénmalig wat 

extra geld om het probleem van het lerarentekort te lijf te gaan. 

Helaas zijn een aantal zaken nog steeds niet geregeld. Zo krijgt onze 

school geen extra middelen 

om onze assistenten 

fatsoenlijk te belonen 

terwijl we ze wel hoger in 

moeten schalen. Dat 

betekent dat we minder 

uren kunnen inzetten om 

de hogere salarissen te 

kunnen betalen. Daarnaast 

is de salariskloof tussen het 

(speciaal)basisonderwijs en het voortgezet onderwijs niet 

aangepakt. Dat is belangrijk om het lerarentekort aan te pakken.  

Er moet dus nog steeds structureel geld bij wanneer we op zijn 

minst de kwaliteit willen vasthouden. En daarom staken heel veel 

juffen en meesters komende  donderdag en vrijdag. Voor goed 

onderwijs voor onze leerlingen. Uw kinderen.  

Onze pleinen 
De afgelopen periode is er veel gebeurd op de pleinen van onze 

school. Langzaam maar zeker wordt het zoals we het willen. Dankzij 

alle acties, sponsors en alle hulp van ouders en leerlingen komt er 

een prachtig schoolplein. De pannakooi is al volop in gebruik en de 

nieuwe toestellen niet minder. In de komende tijd gaan we nog 

verder om alles nog mooier te maken en verder op te knappen. En 

uiteraard komt er nog een openingsfeestje. 

Voorleesdagen 
Misschien heeft u het wel 

gehoord. De voorleesdagen 

zijn begonnen en deze week 

wordt daar in (bijna) alle 

groepen aandacht aan 

besteed. Lezen is misschien 

wel het belangrijkste wat we 

kinderen willen leren op school. Door lezen begrijpen we de wereld 

veel beter. Als u regelmatig met uw kind leest of aan uw kind 

voorleest dan helpt u uw kind heel goed.  

Op https://www.nationalevoorleesdagen.nl/voorleestips/ vindt u 

allerlei informatie over de voorleesdagen en ook tips . 

 

Vriendelijke groet, 

Albert Kamphuis 
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Gezocht: ouders /verzorgers die mee 

willen praten over de identiteit van 

de school 
Op 6 februari a.s. is er op onze school 

een gesprek tussen ouders van de 

scholen van onze stichting samen met 

Annalie Osinga, onze bestuurder. In dit 

gesprek willen we het hebben over de 

identiteit van onze scholen. Wat 

betekent het dat we een christelijke 

school zijn in 2020? Wat verwacht u 

daarvan? Hoe kan een school daar op 

een goede manier aandacht voor 

hebben?  

Als u geïnteresseerd bent om aan dit 

gesprek deel te nemen, dan nodig ik u 

uit om even een berichtje te sturen naar 

info@wingerdzml.nl . We willen graag 

twee of drie ouders per school. Anders 

wordt de groep te groot.  

De avond is op zoals gezegd donderdag 

6 februari en is van 19.30 tot uiterlijk 

21.30 uur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeven dingen die elke ouder in het basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs moet weten. Deel 4 
 
Verantwoordelijk voor de hele klas 
 
De school wordt ook wel de oefenplek van de samenleving 
genoemd.  
Kinderen en jongeren doen er niet alleen veel kennis op, ze leren 
ook met elkaar omgaan. Als ouder heb je veel invloed op het gedrag 
van je kind in de klas, want thuis geef je vaak tips voor de omgang 
met klasgenoten. Op deze manier draag je niet alleen de 
verantwoordelijkheid voor je eigen kind, maar heb je ook een 
verantwoordelijkheid naar andermans kinderen. 
 
Hoe je thuis over de leraar en de school praat, is ook belangrijk. En 
wanneer je het altijd meteen opneemt voor je kind zonder eerst de 
leraar te horen als er iets is voorgevallen, doe je niet alleen de leraar 
tekort, maar vooral ook je kind. Want hoe leert je zoon of dochter 
dan problemen oplossen? 
 
Een aantal tips 
 
• Zorg dat je zoveel mogelijk de leerlingen en hun ouders in de klas 
kent. Ook in de onderbouw van het voortgezet onderwijs kan dit nog 
belangrijk zijn. Ga daarom vooral naar een viering met je kind  
of naar een presentatie van de klas. Daar kun je andere leerlingen 
en hun ouders ontmoeten. 
• Vraag bij je kind door of er wordt gepest in de klas. Een kenmerk 
van pesten is dat het meestal stiekem gebeurt en dus ziet de leraar 
het vaak niet. Kom in actie als er wordt gepest door dit te melden bij 
de leraar of mentor. Oordeel niet over de oorzaak en andermans 
kinderen, want soms is de situatie complex. 
• Wanneer er veel onrust is tussen de leerlingen in de klas, vraag 
dan de groepsleraar of mentor om een bijeenkomst met alle ouders 
(en leerlingen als ze wat ouder zijn) te organiseren om sámen 
goede afspraken te maken. Hoe eerder de onrust wordt aangepakt, 
hoe beter voor iedereen. Word je uitgenodigd, maar heeft jouw kind 
nergens problemen mee? Ga dan toch. Je kind leert dan over 
omgangsvormen en hoe processen in een groep werken. 
• Het kan zijn dat je iets voor een andere ouder kunt betekenen, 
bijvoorbeeld als tolk. Soms ook kun je door jouw ervaring iemand 
helpen, zoals een nieuwe ouder op school of een ouder die 
vastloopt met zijn puber. 
 
 
 
 
 

Vooraankondiging 
 
 
Op woensdag 8 april hebben we dit jaar een Voorjaarsmarkt op de 
Wingerd. 
Nadere informatie volgt na de voorjaarsvakantie. 
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Dag allemaal, 
In SO 3 hebben we gepraat over de 
winter. Hoe ontstaat sneeuw? Regen? 
Verder gekeken naar de bomen buiten. 
Deze zijn nu kaal en gek genoeg ( je zou 
het niet zeggen) is het echt winter nu. 
Wat hebben we zelf nodig in de winter?--
> warmte, handschoenen, muts, sjaal. 
Wat kunnen we maken voor onze boom 
in de klas? Deze is nu ook “ kaal’. We 
hebben mutsen van wol gemaakt voor in 
de boom. Verder hebben we onze 
mooiste lievelingsmuts getekend/ 
gekleurd/ beplakt. De boom staat er nu 
warmpjes bij. 
 
Groeten Team SO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
De hele maand januari staat op De Wingerd in het teken van 
kunstweken.nl. In iedere groep werken we over een bepaalde 
kunstenaar, zoals bijv.  

Mondriaan, Van Gogh, Picasso en Warhol. 
U denkt misschien... hè?, 2 jaar geleden kwam er óók zoiets 
voorbij............... 
Dat klopt! Toen deden er 7 groepen mee; deze keer ALLE groepen! 
Hoe leuk is dat! 
Alle leerlingen maken een kunstwerk. Deze wordt opgestuurd naar 
kunstweken.nl. Zij zorgen er voor dat het kunstwerk van uw kind op 
mooie artikelen wordt gezet. 
Deze artikelen, zoals broodtrommels, tasjes, puzzels, memory, 
placemats enz. kunt u kopen. Van dit geld wordt dit kunstproject 
betaald én wordt het Jeugdfonds Cultuur gesponsord. 
U bent absoluut niet verplicht om iets te kopen, maar het is natuurlijk 
heel bijzonder om kunst van uw eigen kind in huis te hebben!  
 
Met vriendelijke groet, 
De Cultuurcommissie 
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Dag allemaal, 
 
En dan is het al weer 2020! In december 
hebben we natuurlijk veel gewerkt over 
het thema sinterklaas. De sint kwam op 
school met een hele grote tractor, dat 
vond iedereen super leuk! Nadat de sint 
weer naar Spanje was vertrokken gingen 
we oefenen voor ons jaarlijkse kerstspel. 
Samen met SO2 elke ochtend in het 
speellokaal. Het oefenen is altijd al heel 
erg leuk. En de kersttijd ook, het 
klaslokaal is donker en versierd met 
kerstlampjes en een haardvuur op het 
bord, kerstmuziek aan bij binnenkomst. 
Op donderdag hadden we een 
kerstontbijt en vrijdag het kerstspel met 
alle ouders, oma’s, opa’s, enz. Daarna 
twee weken uitrusten in de kerstvakantie. 
Na de vakantie begonnen de 
kunstweken. In de klas hebben we erover 
gepraat dat we kunst gaan maken en de 
kinderen kunstenaars zijn. De kinderen 
hebben ook echt prachtige kunstwerken 
gemaakt. In de stijl van Mondriaan en 
Andy Warhol. Alle resultaten hangen op 
de prikborden in de klas en in de hal. En 
vanaf volgende week komen ze ook in 
het digitale museum te hangen. Tot de 
volgende keer! 
Groeten van  SO1.  
 
 

 
 
 
 
 
 
In SO 2 zijn we volop met de Kunstweken bezig. We werken over 
Mondriaan. Allereerst mochten we oefenen met een liniaal. Een vel 
vol lijnen en vakjes maken! Vervolgens mochten we een papier 
maken met 12 vakjes. Daarna kregen de vakken een kleur. Welke 
hebben bekeken welke kleuren Mondriaan gebruikte. De volgende 
opdracht was een poppetje tekenen en in vakjes verdelen met 
behulp van de liniaal. Ook het poppetje heeft de Mondriaan kleuren 
gekregen. En even wennen is natuurlijk dat er soms ook gewoon 
vakjes wit kunnen zijn!  
Naast deze opdrachten hebben we ook een 3-d kunstwerk gemaakt 
en een hele grote letter k van kunstenaar. 
Echte kunstenaars in SO 2 dus!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


