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Beste ouders, verzorgers, 

En zo is er een situatie ontstaan waarin 

alles anders loopt dan we gepland hadden. 

Het kerstfeest dat we morgen wilden 

vieren, kon gelukkig doorgaan op dinsdag. 

De kinderen kwamen in mooie feestkleren 

op school en in de groepen was een 

gezellige sfeer, waarin het kerstverhaal 

centraal stond. 

Vanaf dinsdagmiddag zijn we als team hard 

aan de slag gegaan om het onderwijs 

doorgang te laten vinden nu de kinderen 

niet meer naar school kunnen komen. 

De leerkrachten hebben zich weer verdiept 

in het werken met Teams om contact te 

houden met de kinderen en ze instructie te 

kunnen geven vanaf 4 januari. Er zijn 

pakketjes meegegeven naar huis en 

lesideeën aangedragen. 

Via Social schools houden de leerkrachten u 

hiervan op de hoogte. 

We hopen dat we regelmatig contact met 

elkaar kunnen hebben vanaf 4 januari. 

We wensen u fijne feestdagen en een 

goede vakantie. 

We hopen u na de lockdown weer allemaal 

in goede gezondheid bij school te 

ontmoeten. 

Met vriendelijke groet, namens het team, 

Henny Janssens 

 

 

 

 

Goede doelen 

We sparen met elkaar voor 

het Wereld Natuurfonds als 

Goed Doel voor de komende 

periode. 

Er is in totaal € 11,60 meegenomen de 

afgelopen twee weken.  

 

 

Nieuwe website 

De nieuwe website van De Wingerd is klaar! 

Neemt u alvast een kijkje? 

www.ckcdewingerd.nl 
 

 
 

Verkeerssituatie bij De Kiem 

In november hebben we overleg gehad met 

de directies en verkeersouders van de 

Meenthe en De Wingerd. We hebben toen 

enkele acties besproken om in te zetten op 

een veilige schoolomgeving. Vorige week 

hebben we weer met elkaar overlegd. 

 

De volgende acties zijn gedaan: 

- Er is gesproken met de nieuwe wijkagent. 

Deze heeft al een aantal keren gepost bij 

De Kiem en ook een aantal boetes 

uitgedeeld. In overleg met de vorige 

wijkagent zal hij regelmatig bij de school 

toezicht gaan houden en waar nodig ook 

handhaven. 

- Er is contact geweest met de gemeente. 

Op 21 januari komt er iemand van hen om 

met ons te kijken naar mogelijke 

aanpassingen om de verkeerssituatie voor 

de kinderen en volwassenen overzichtelijker 

en dus veiliger te maken. 

 

Intussen hopen we dat een ieder zich 

bewust is van zijn eigen gedrag bij het 

brengen en halen van de kinderen. Geef 

elkaar de ruimte en houd u aan de borden 

en verkeersregels die nu aangegeven zijn 

 

Agenda 

18 december Leerlingen 12.00 u 

vrij 

21 december t/m    

1 januari 2021 

Kerstvakantie 

 4 januari   Start thuisonderwijs 

14 januari MR vergadering  

14 januari Volgende nieuwsbrief 

18 januari Weer naar school 

Nieuwsbrief: 17 december 2020
   

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ckcdewingerd.nl%2F&data=04%7C01%7Cdewingerd%40ckcdrenthe.nl%7C5e9120ded5234f276f1108d8a2944a51%7C03fe0654e03d4cc1851b259c2b39a89f%7C0%7C0%7C637438105064555208%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XiF41%2B%2FcNX2Ocyu8nIwGZ8EO%2BQ5ahko0LLc%2FSfMwyk4%3D&reserved=0


 

 

 

 

 

 

Bijbelvertelrooster 

Week 02: 11-01 t/m 15-01  

Lucas 2: 21-52 

Thema: Hier moet ik zijn 

Als Jezus pas geboren is, nemen zijn ouders 

hem mee naar de tempel. Simeon en de 

oude Hanna herkennen het kind als de 

Messias die komen zou. Later, als Jezus 

twaalf jaar is, gaan ze nog een keer naar de 

tempel. Op de terugweg missen de ouders 

hem. Ze vinden hem terug in de tempel, 

het huis van zijn vader. 

 

Week 03: 18-01 t/m 22-01 

Thema: Wat kies jij? 

Lucas 3: 1-18, 21-22 en 4: 1-13 

Johannes de Doper laat mensen kiezen: 

een leven voor jezelf of een leven voor de 

Heer. Veel mensen komen door hem tot 

inkeer. Ook Jezus moet kiezen, als hij in de 

woestijn op de proef wordt gesteld. Hij 

kiest ervoor om te luisteren naar de stem 

van God, de stem van het echte leven. 

 

Groep 1/2 

Thema: Jezus groeit op 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Nieuw bij Sportique: Kinderyoga 

In januari start Fitnesscentrum Sportique in 

Bovensmilde met Kinderyoga onder leiding 

van Sujato Romijn. Tijdens een 

introductiecursus van vier lessen wordt 

kinderen de eerste beginselen van yoga 

bijgebracht. 

 

Waarom kinderyoga? 

Het stressvolle, gehaaste leventje dat we 

tegenwoordig leiden, gaat helaas ook aan 

onze kinderen niet onopgemerkt voorbij. 

Rust en ontspanning zou deze kinderen 

kunnen helpen om beter met druk van 

buitenaf om te gaan. Net als bij ‘normale’ 

yoga probeert kinderyoga te helpen om 

lichaam en geest in verbinding te brengen. 

Verder lijkt een kinderyogales maar weinig 

op een les voor volwassenen.  

Wat gaan we doen? 

Yoga is pret hebben, want je leert gekke 

houdingen zoals bijvoorbeeld de 

‘ondersteboven hond’ of de ‘slang’. 

Kinderen leren spelenderwijs houdingen en 

oefenen ongemerkt op een meer bewuste 

ademhaling. Ze leren technieken die helpen 

zich beter te concentreren, stress te 

verminderen en zich beter te kunnen 

ontspannen, en zelfbewuster en 

zelfverzekerder te zijn. 

Wanneer en voor wie? 

De lessen worden vanaf 22 januari 2021 

wekelijks op woensdagmiddag aangeboden. 

Groep 3, 4 en 5 is welkom van 15:30 tot 

16:15 uur en groep 6, 7 en 8 van 16:15 tot 

17:00 uur.  

Aanmelden en meer info 

Voor meer informatie en/of aanmelden kun 

je contact opnemen met Fitnesscentrum 

Sportique via 0592-413125 of 

info@sportique.nu. Wij wensen iedereen 

alvast fijne feestdagen en een ontspannen 

2021, waarin we hopen jullie te mogen 

begroeten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bon voor sportverenigingen en scholen 
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