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Beste ouders, verzorgers, 

 

Terwijl ik dit schrijf, is juf Henny in één van 

de groepen voor haar afscheidsronde langs 

alle klassen. Ze is vanmorgen van huis 

opgehaald door een grote trekker van de 

fa. Timmermans, hartelijk dank voor jullie 

medewerking! Ze bezoekt vandaag alle 

groepen 20 minuten en iedere groep, van 

de peuters t/m groep 7-8, bedankt haar op 

hun eigen manier.  

Na zoveel jaren in het basisonderwijs 

gewerkt te hebben, start juf Henny vanaf 1 

oktober als NT2 docent en gaat ze werken 

met volwassenen die de Nederlandse taal 

onder de knie willen krijgen. Ze heeft daar 

erg veel zin in! 

 

Als organisatie zijn we haar veel dank 

verschuldigd. Ze is een grote aanjager 

geweest achter de realisatie van het groene 

plein, heeft zich hard gemaakt voor de 

komst van een vakdocent gymnastiek, 

heeft altijd gezocht naar de verbinding 

tussen alle geledingen in het gebouw en dat 

alles steeds vanuit de gedachte: “Wat 

hebben de kinderen nodig, wat is goed voor 

de kinderen?”.  

Ze heeft het team met veel positiviteit en 

vertrouwen geleid en kiest nu vanuit haar 

passie voor een nieuwe richting. We 

wensen haar daarbij alle goeds toe en 

zeggen daarom: “Juf Henny: BEDANKT!!” 

 

Veel leesplezier gewenst, met een groet 

namens het team, 

 

Marieke Westera 

 

 
 

Goede doelen 

De actie voor Kika is afgesloten en heeft 

een prachtig bedrag opgeleverd. De 

penningmeester van de OR, Ymare, heeft 

het bedrag namens de school overgemaakt 

en we ontvingen de volgende reactie: 

 

Beste Kinderen van De Wingerd, 

 

Dankjewel voor jullie steun! Dankzij jullie 

donatie van € 183.38 kunnen we meer 

onderzoek doen naar kinderkanker. En dat 

is belangrijk. Want op dit moment geneest 

81% van alle kinderen die kanker hebben. 

Dat betekent dat 19% niet beter wordt. Dat 

moet en dat kán beter!  

 

De wetenschappelijke onderzoeken die KiKa 

financiert hebben als doel om betere 

behandelingen, een grotere genezingskans 

en een betere kwaliteit van leven voor 

kinderen met kanker te realiseren. 

  

Natuurlijk is er nog veel onderzoek en dus 

geld nodig om onze doelstellingen te halen. 

En daarom zijn we zo blij met jullie 

donatie.  
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Heel veel dank namens KiKa en de 

kinderen!  

  

Met vriendelijke groet,  

 

Frits Hirschstein 

Oprichter Stichting Kinderen Kankervrij 

 

De leerlingenraad kiest in hun volgende 

vergadering een nieuw goed doel. 

 

PBS 

In elke groep wordt aandacht besteed aan 

de regels die daar het meest van pas zijn. 

Dat kan betrekking hebben op hoe je met 

elkaar omgaat, hoe je zorgt dat iedereen 

(inclusief jezelf) goed kan werken of hoe je 

omgaat met de spullen in een klas. Daarbij 

vertellen de leerkrachten wat ze 

verwachten van de kinderen en kijken ze 

vooral naar de momenten waarop de 

afspraken goed nageleefd worden, zodat we 

samen voor een fijn schoolklimaat zorgen!  

 

Welkom 

Zoëy wordt bijna 4, wat 

fijn dat je straks bij ons op 

school komt!  

We hopen dat je je snel 

thuis voelt op De Wingerd.  

 

Lezen 

Aanstaande woensdag 5 oktober start de 

Nationale Kinderboekenweek met dit jaar 

als thema ‘GI-GA-Groen!’. 

Het Boekenweekgeschenk van dit jaar is 

'De Waanzinnige Boomhut'. Ook is er een 

mooi prentenboek 

beschikbaar voor 

slechts € 8.25, 

genaamd Egalus.  

Op school starten we 

aanstaande maandag 

al met een 

gezamenlijke opening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flyer NSA 

Zie hieronder een flyer van gymmeester 

Pim de Jonge over de gratis naschoolse 

sportactiviteiten van dit schooljaar: 

 
 

Agenda 

Ma 3 oktober Start 

Kinderboekenweek 

Wingerd 

Woe 5 oktober Start 

Kinderboekenweek 

landelijk + 

Juf Tineke H jarig 

Vrij 7 oktober Margedag – alle lln vrij 

Di 11 oktober OR vergadering  

Do 13 oktober Volgende nieuwsbrief 

 

Bijbelvertelrooster Kind op Maandag 
 

Week 40 (03/10 - 07/10) – Zijn wij vrij? 

Exodus 14:9-31 en 15:1-26 
De Israëlieten zijn weggetrokken uit Egypte, maar 

de farao komt hen toch weer achterna. Bij de 
Rode Zee kunnen ze niet verder. De Israëlieten 

worden bang en zeggen tegen Mozes dat ze beter 

in Egypte hadden kunnen blijven. Maar dan wijst 
God een weg, dwars door de zee. Aan de 

overkant zingt Mozes een lied van bevrijding. 
 

 



 

 

Week 41 (10/10 - 14/10) – Hulp is 
onderweg 

Exodus 16:11-24, 17:1-7 en 18 
De Israëlieten zijn op weg door de woestijn. God 

zorgt voor hen met kwartels en manna. Nadat 
Mozes met zijn staf op een rots slaat, komt er 

water uit. Onderweg komt Mozes’ schoonvader 

Jetro bij hem op bezoek. Hij geeft Mozes wijze 
raad: Mozes moet niet alles alleen doen, maar zijn 

verantwoordelijkheid delen met anderen. 

 

Bijlagen 

Bij het bericht van deze nieuwsbrief op 

Social Schools zijn nog 2 extra bijlagen 

toegevoegd: 

- Een flyer van het 

Jeugdtheaterfestival van Podium 

Zuidhage en 

- Een vraag vanuit het 

schoonmaakbedrijf Nivo Noord (dat 

ook ons gebouw schoonmaakt) dat 

een schoonmaker zoekt voor de 

regio Smilde. 


