
Nieuwsbrief 

 April 2020 
     

Agenda: 

 

10 april  Goede Vrijdag 

12 en 13 april Pasen 

27 apr - 8 mei meivakantie 

 

 
KOM rooster: 

 

Week 15: 6-10 april 2020 

Bij Pilatus, Matteüs 27:11-26 

Jezus sterft, Matteüs 27:33-66 

Het graf is leeg, Matteüs 28:1-10 

Week 16: 13 t/m 17 april 2020 

Een oude koning, een nieuwe koning, 1 

Koningen 1:1-10 

Salomo moet koning worden, 1 

Koningen 1:11-37 

Salomo vraagt om wijsheid, 1 

Koningen 3:1-15 

Week 17: 20 t/m 24 april 2020 

Het oordeel van Salomo, 1 Koningen 

3:16-28 

Salomo’s wijsheid, 1 Koningen 4:21-34 

Salomo wil een tempel bouwen, 1 

Koningen 5 

 

 

Paasviering Wingerd online 

U had al eerder van ons de link 

gekregen van onze Paasviering online. 

Bij deze nog een keer om samen te 

bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=bT

MdCHgUy8E&t=1250s  

 

 

 

 

 

De Wingerd;  

Chr. School voor (V)SO aan ZML  

De Verbetering 5, 

9744DZ  Groningen 

Telefoon: 050 526 25 76 

E-mail: info@wingerdzml.nl 

website: www.wingerdzml.nl    

     

        

        

Beste ouders/verzorgers, 

Elke ochtend is een klein wondertje. Want hoe donker de 
nacht ook geweest is, toch komt de zon weer op voor een 
nieuw begin. Dit liedje past daar goed bij: 

De zon komt op en geeft ons licht, 

zo brengt de hemel een bericht. 

Want na het donker van de nacht 

komt altijd weer een nieuwe dag. 

 
Met Pasen horen we het verhaal van de dood van Jezus. 
Midden op de dag werd het donker in het hele land, en het 
leek voor de vrienden van Jezus alsof het nooit meer licht zou 

worden. Maar op de derde dag gebeurde het: De steen voor 
het graf werd weggerold. Zo liet God zien dat hij altijd een 
nieuw begin maakt, zelfs na de donkerste nacht. 

Pasen is het feest van het nieuwe begin en het feest van 
hoop. En dat is zeker in deze moeilijke tijd, een heel mooi 
feest om te vieren.  

Namens het team van De Wingerd wens ik u hele fijne 
paasdagen en veel gezondheid voor u en uw families.  

Albert Kamphuis 

Juf Bertine heeft een zoontje! 
Op 26 maart is Thom geboren, het zoontje van Juf Bertine en 
haar man. Het gaat heel goed met hen allemaal. 
Gefeliciteerd!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bTMdCHgUy8E&t=1250s
https://www.youtube.com/watch?v=bTMdCHgUy8E&t=1250s
mailto:info@wingerdzml.nl
http://www.wingerdzml.nl/
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Nieuwe website in de lucht 

De Wingerd heeft een nieuwe 

website. Sinds kort is deze in de 

lucht. We zijn er blij mee. We kunnen 

nu wat makkelijker de site actueel 

houden en het heeft ook wat meer 

mogelijkheden. Zo zullen we ook met 

een ouderapp gaan werken waardoor 

het nog makkelijker wordt om 

informatie uit te wisselen. Alles veilig 

en conform de wet- en regelgeving. U 

hoort er t.z.t.. meer over.  

 

 

Berichtje van SO 2 
Een paar dagen voordat de school 

gesloten werd hadden we in de hal bij 

SO 1 en 2 een broedmachine 

gekregen. Helaas konden de eieren 

niet bij ons op school uitkomen, maar 

zijn de kuikentjes op zorgboerderij 

‘Hoeve Paradij’ geboren. (daar 

kwamen ze ook vandaan) De 

kinderen van SO 1 en 2 hebben het 

eerste kuikentje inmiddels digitaal 

kunnen bewonderen. Hierbij passend 

hadden de kinderen van SO 2 een 

thuiswerk opdracht om een kuikentje 

te tekenen. Jesper tekende dit mooie 

kuikentje. 

 

Groetjes van de juffen van SO 2 

 

 

Van de kookgroep VSO 3 en 4 

De leerlingen van de kookgroep  ( 

VSO 3 en 4) hebben een kookboek 

te leen gekregen. Daarmee kunnen 

ze thuis aan de slag. Koken in 10 

stappen. Van een aantal leerlingen 

heb ik via WhatsApp of mail foto's 

gekregen met het eindresultaat. 

Wat vreselijk leuk om te zien dat 

jullie zo goed bezig zijn. Ik mis jullie 

ontzettend en hoop dat we snel 

weer samen aan de slag kunnen in 

de schoolkeuken. 

Groet van juf Henny   

 
Van SO4 
Pasen: 
 
Bijna Pasen! Als ik in school kijk, lijkt het er helemaal niet op. 
In onze klas hangen geen Paasknutsels, en ook hebben we 
geen voorjaarsmarkt. Kaal hoor! Ik mis dat wel. 
Maar Pasen kan ook thuis, gezellig samen zijn, voor elkaar 
zorgen… Maar dat kan ook op afstand. Ook al wonen we niet 
naast elkaar, toch zien we elkaar.  
 

We zien een beetje van elkaar via Padlet.  

Daarop staan al heel veel foto’s, en soms ook een filmpje.  
Dingen die je doet thuis of misschien ergens anders. 
 
We hebben samen een bord gemaakt voor Lion.  
Lion is 31 maart jarig geweest.  
Het feestje hebben we niet kunnen vieren. 
Niet op school. Maar we hebben hem toch een cadeau 
kunnen geven. Heel veel kinderen van groep 4 hebben een 
foto of een wens of een liedje voor Lion  
op het bord gezet. Zo hebben we toch geholpen om voor Lion 
een leuke dag te maken.  
 
Allemaal hele fijne Paasdagen! 
Saskia, Guang, Rick, Michelk, Sven, Gwenn, Max, Merel, 
Ismay, Lotte en Marcus.  
 
Van juf Ans en alle juffen van SO4 
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Jongens en meisjes van VSO1, 

 

Jullie hebben deze week van mij 

een mail gekregen over padlet. 

Dit is erg leuk! Er is  al  door een 

aantal leerlingen wat opgezet. 

Vanaf volgende week komt er elke 

dag een vraag van mij   waarmee 

je één of meer letters kunt 

verdienen.  

Op vrijdag 

heb je dan het hele woord als je 

alles goed hebt. 

Ik hoop dat jullie allemaal 

meedoen.  Ik ben benieuwd wie 

het woord het eerst geraden heeft! 

Ik wens jullie fijne Paasdagen 

 

Groetjes van juf Wietske 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nog even voorstellen 
 

Beste lezer, 

Graag wil ik mijzelf aan jullie voorstellen. Ik ben Marjolein 

Engberts, en ben sinds september 2019 orthopedagoog 

generalist (BIG, NVO & SKJ) op de Wingerd. Ik heb de 

werkzaamheden van Pieternel Kingma Boltjes-Das en Lisan 

Hofman overgenomen. Ik werk nu ruim 10 jaar in het 

(speciale) onderwijs. Ik woon met mijn man en 3 kinderen 

(2,5, 5 & 8) in Groningen. 

 

Wat doet een 

pedagoog in het 

onderwijs? 

Pedagogen leveren een 

belangrijke bijdrage aan 

goed onderwijs. Zij gaan 

daarbij uit van de 

mogelijkheden, talenten 

en perspectieven die 

leerlingen hebben, 

brengen dit in kaart en 

houden daarbij rekening 

met de beperkingen. 

Met daarbij als 

uitgangspunt deze 

leerling, met deze ouders, bij deze leraar, in deze groep of 

klas, op deze school. Zo brengen zij de 

ondersteuningsbehoeften in kaart en vertalen dit naar 

handelingsgerichte adviezen voor leraren. 

Door coaching van leraren of een bijdrage aan 

onderwijsinnovaties is hun bereik groter dan de individuele 

leerling. Zij hebben overzicht over en zijn in staat tot het 

integreren van gegevens, hebben een kritische houding, 

beschikken over analytisch denkvermogen en investeren in 

het maken van verbinding. Verbinding tussen ouders en 

school, maar ook verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. 

(Bron website NVO) 

 
     


