
Nieuwsbrief 
 Juni 2020 
 
Agenda: 

23 juni gespreksavond 

30 juni wisselmoment 

4 juli start zomervakantie 

17 augustus eerste schooldag 

28 augustus Gronings Ontzet 

(leerlingen vrij) 

 

 
KOM rooster: 
 
Week 25: 21 t/m 25 juni 2021 
Paulus en Silas worden gevangen 
genomen, Handelingen 16:19-24 
Liederen in de nacht,  
Handelingen 16:25-40 
De zonen van Skevas,  
Handelingen 19:13-20 
 
Week 26: 28 juni t/m 2 juli 2021 
Demetrius de zilversmid, 
Handelingen 19:21-40 
Lezingen uit Handelingen 20-26 
 
Week 27: 5 t/m 9 juli 2021 
De schipbreuk,  
Handelingen 27:14-44 
Paulus in Rome,  
Handelingen 28:11-31 
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En al bijna weer een jaar voorbij! 
 
Na de verplichte “stop” van dit voorjaar door Corona is er nu 
gevoelsmatig veel te snel al de zomervakantie. We zijn net weer een 
beetje op gang gekomen en nu gaat de caravan al op de trekhaak. 
Ik vind het jammer dat we net dit jaar vroeg vakantie hebben. Het 
was mooi geweest als we nog heel even langer door konden.  
Dat heeft niets te maken met het inhalen van achterstanden, maar 
veel meer met het weer samen optrekken en het gevoel samen te 
hebben weer zinvol bezig te zijn. Want het was best een zoektocht 
de laatste maanden. Hoe kan je voor onze leerlingen een goed 
aanbod regelen? Zou digitaal op afstand kunnen? En als dat maar 
bij een paar leerlingen kan? En hoe zorgen we dat leerlingen thuis 
ook goed blijven functioneren? Als wij ze teveel lastig vallen met 
ingewikkeld of te saai werk, dan is dat ook niet goed. Veel vragen 
waar we mee te maken hadden de afgelopen tijd. Onze teamleden 
hebben erg hun best gedaan om alles af te stemmen.  
En nu maar afwachten hoe het verder gaat. Heel misschien mogen 
we na de zomervakantie ook in het VSO weer volledig opstarten. 
Dat horen we binnenkort. We hopen het heel erg. Als het veilig is, 
dan moeten we dat gewoon weer doen. 
 
Een gedicht over de Sabbat (Joodse zondag) doet me denken aan 
de vakantietijd. 
 
Leve de luiheid 
 
Na zijn werkweek 
kwam de dag 
waar hij naar uitkeek. 
Toen was God moe 
en lui daarbij. 
Hij was blij toe  
nam een dag vrij  
en gaf ook meteen 
vrijaf aan iedereen. 
 
Geschreven door Karel Eykman  

 
Namens het team van De Wingerd wens ik iedereen een hele goede 
en fijne vakantietijd!! 
Albert Kamphuis 
 
Nieuwe IB-er – SO 
Juf Gera gaat met ingang van komend schooljaar weer volledig voor 
de groep. Daarom is er een procedure gestart voor een nieuwe IB-er 
voor het SO. We hopen deze week definitief deze nieuwe collega 
gevonden te hebben. We zitten in het allerlaatste stukje van de 
procedure. Daarna kunnen we bekendmaken of het is gelukt en wie 
het is geworden.  
 
Indeling groepen komt eraan 
We verwachten u deze week nog te kunnen informeren over de 
indeling van de leerlingen en de teamleden. We zetten de laatste 
puntjes op de i.  
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MR verslag 
Op 8 juni 2020 is er een vergadering 
geweest van de MR. Daar zijn de 
volgende onderwerpen aan de orde 
gekomen: De opstart van het VSO op     
2 juni 2020, pas in de week van 8 juni 
had het vervoer de procedure ook rond 
zodat die week het VSO pas goed kon 
beginnen. Niet iedereen gaat goed om 
met de anderhalve meter samenleving. 
Daar moet af en toe nog wat over gezegd 
worden. De leerlingen en personeel 
hebben zich goed aangepast.  
De evaluatie van het jaarplan 2019 -
2020. Het was meer een tussen evaluatie 
omdat bepaalde zaken nog dit schooljaar 
afgerond moeten worden.  
De jaarplanning van 2020 -2021 is 
gepresenteerd. Bepaalde data staan nog 
niet vast omdat er vanwege corona geen 
zekerheid is dat bijv. een ouderavond 
doorgang kan vinden.  
De stand van zaken t.a.v. de nieuwe 
formatie voor 2020-2021 is aan de orde 
geweest.  
Het financiële plaatje is gepresenteerd. 
Fijn om te zien, er is geld voor een 
nieuwe vloer in de gymzaal. 
 Er is gepraat over een nieuwe opzet van 
groepen binnen het SO. Nadere 
uitwerking volgt nog met onderbouwing. 
Dit heeft ook weer te maken met het 
werkverdelingsplan voor het volgend 
schooljaar.  
Volgend schooljaar gaat Gonda Vogel de 
MR verlaten. Vanuit de personeels-
geleding zal een nieuw MR lid 
aangebracht moeten worden. Het jaar 
daarop is er weer een ouder aan de beurt 
om de MR te versterken.  
Er is dit jaar nog één laatste MR 
vergadering en wel op 29 juni 2020. 
 
H. de Poel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoera voor juf Ans! 
Juf Ans zit in juli van dit jaar 25 jaar in het vak. En dat is een 
prachtig jubileum. We feliciteren haar ook even vanaf deze plek. En 
nog heel veel mooie jaren in het onderwijs toegewenst! Binnenkort 
zetten we juf Ans natuurlijk nog even goed in het zonnetje. Daar 
ontkomt ze niet aan! 
 
Afscheid meester Sip Loonstra 
Na een invalperiode voor meester Helmer en ook een periode 
waarin meester Sip gewoon werkzaam is geweest voor onze school, 
kiest hij ervoor om weer op een andere manier te genieten van zijn 
pensioen. Hij heeft nog heel veel ambities en daar wil hij graag tijd 
voor hebben. Helaas gaan wij hem dus straks missen.  
Sip was een geweldige aanwinst voor ons team en we vinden het 
heel jammer dat hij straks niet meer op school werkzaam zal zijn. 
Maar we zijn hem zeer dankbaar voor het werk dat hij heeft verzet 
en bovenal voor het aanwezig zijn met wie hij is.  
 
Let op! Studiedag en Gronings Ontzet 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn er al snel twee vrije 
dagen voor alle leerlingen. Op 28 augustus (Gronings Ontzet) en op 
2 september (studiedag). 
 
School-app  
Deze weken zijn we in SO1 en SO2 aan het “oefenen” met een app 
waarbij ouders en verzorgers kunnen zien en lezen wat er in de 
groep gebeurt. Als alles goed verloopt dan gaan we volgend 
schooljaar dit met de hele school oppakken. Wordt vervolgd. 
 
 
 
Thema vogels in SO 2 
Een hele poos hebben we thuis gewerkt i.v.m. de Coronasituatie. 
Een van de opdrachten die daar bij hoorde was de ooievaar volgen 
op beleefdelente.nl. Toen we weer op school mochten starten zijn 
we met het thema vogels verder gegaan. We hebben een 
prentenboek gelezen over een vogeltje dat zijn trouwliedje was 
vergeten en n.a.v. dat verhaal hebben we ook geluisterd naar 
verschillende vogelgeluiden. Leuk was dat als de ramen open staan 
in de klas de kinderen nu soms zeggen; luister eens, ik hoor een 
vogel! We hebben het ook uitgebreid over de ooievaar gehad, wat 
eet hij, welk geluid maakt hij met zijn snavel, waar bouwt hij zijn 
nest?! Zo hebben we ook weer nieuwe woorden geleerd zoals 
snavel en nest! Op de foto ziet u de ooievaar op zijn nest! 
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Nieuws uit SO 1 
Dag allemaal,  
Nog twee weken en dan is het al 
zomervakantie. Anders dan anders nu 
we een periode niet naar school zijn 
geweest. Maar gelukkig kan dat weer! En 
wat was het fijn om elkaar weer te zien! 
De kinderen kwamen huppelend het 
klaslokaal binnen. En de juffen waren 
ook heel blij om alle kinderen weer te 
zien. Inmiddels zijn we allemaal weer 
gewend aan het schoolleven. We hebben 
het thema “buiten spelen” en “zomer” 
behandeld. De letter z van zon en zee en 
zand hebben we geleerd. Verder hebben 
we veel buiten gespeeld met het mooie 
weer. Meester Sip heeft een paar 
prachtige doeken voor ons opgehangen 
zodat we voortaan een schaduwplek in 
de zandbak en op een stukje gras 
hebben. Bedankt meester Sip!!! We 
hebben ook weer veel geknutseld en 
deze kunstwerken hangen op het 
prikbord. Zie foto. We wensen u en jullie 
een goede zomervakantie en tot in 
augustus!!   
Groeten  
van alle kinderen en juffen uit SO1 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit SO 5 
In so 5 werken we sinds de 
meivakantie over stripverhalen 
en Disney. Zo hebben we 
bijvoorbeeld geoefend om 
Donald Duck te tekenen.  
Via korte youtube filmpjes en 
het Klokhuis van schooltv 
hebben we ook geleerd hoe je 
cartoonfiguurtjes zou kunnen 
tekenen. Met dat wat we hier geleerd hebben konden we daarna 
helemaal zelf een eigen stripverhaal maken.  
Eerst moesten we bedenken waar je verhaal over moet gaan. 
Daarna moesten we verzinnen hoe de hoofdpersoon eruit moet zien 
en een ‘sidekick’ bedenken voor het verhaal.  
Daarna oefenen om onze hoofdpersoon verschillende emoties te 
laten hebben. Boos, blij, bang, verdrietig. Hoe tekenen je zoiets. 
Nadat we dit een beetje onder de knie hadden hebben we allemaal 
zelf een eigen stripverhaal gemaakt. 


