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Beste ouders/verzorgers, 

 

In de afgelopen 2 weken hebben de 

startgesprekken weer plaatsgevonden. De 

groepen 3 en 8 hebben gekozen voor een 

gezamenlijke informatieavond, omdat de 

leerstof in deze jaren en de overstap naar 

het middelbaar onderwijs belangrijke 

speerpunten zijn.  

We hopen dat u de startgesprekken als 

waardevol ervaart. Mocht u tips of 

opmerkingen hebben over of n.a.v. deze 

gesprekken, deel ze dan vooral met de 

leerkracht(en) van uw 

kind(eren). We staan open 

voor feedback en streven 

naar een goede 

samenwerking met u 

rondom alles wat te maken 

heeft met communicatie. 

 

De schoolreis van gister was weer een 

geslaagde dag voor alle groepen! De 

commissie heeft hard gewerkt om voor 

iedereen een goede en gezellige reis te 

organiseren, hartelijk dank daarvoor! We 

hopen dat alle kinderen genoten hebben en 

vol verhalen thuis kwamen. 

 

Veel leesplezier toegewenst! 

Met een vriendelijke groet, namens het 

team, 

 

Marieke Westera 

 

Goede doelen 

Elke maandagmorgen mogen de kinderen 

geld meenemen voor een goed doel. De 

leerlingenraad kiest op hun eerste 

vergadering van donderdag 22 september 

een nieuw goed doel uit. 

 

Ouderkalender 

Vorige week hebben de oudste kinderen 

van elk gezin een Ouderkalender 2022-

2023 mee naar huis gekregen. Deze data 

staan ook in de kalender op Social Schools. 

Voor de volledigheid treft u als bijlage bij 

dit bericht een PDF versie van deze 

kalender aan. 

De leerlingenraad 

Afgelopen week hebben de verkiezingen 

voor de nieuwe leerlingenraad 

plaatsgevonden in de groepen 5 en 7. De 

kinderen van de leerlingenraad uit groep 6 

en 8 mogen voor hun tweede en tevens 

laatste jaar plaatsnemen in de raad.  

In de groepen 5 en 7 mocht iedereen die in 

de leerlingenraad wilde plaatsnemen dat 

kenbaar maken. Vervolgens is er door de 

hele klas gestemd. 

 

Na het tellen van al deze 

stemmen, ziet de 

leerlingenraad van  

2022-2023 er als volgt 

uit: 

 

- Groep 5: Eloïse en Milan 

- Groep 6: Quinten P en Kevin 

- Groep 7: Nicky en Quinten W 

- Groep 8: Avalon en Ivar 

 

We hopen ook dit jaar weer op een 

superfijne samenwerking met deze kanjers 

om zo de stem van de leerling mee te 

nemen in alles wat we in en om de school 

organiseren. 

 

Vanuit het CJG: Weerbaarheidstraining 

‘Stevig Staan’ 

Deze nieuwsbrief bevat een bijlage van het 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) m.b.t. 

een weerbaarheidstraining voor kinderen 

uit groep 5-6 en groep 7-8.  

 

De training kan helpen om uw kind dat 

extra duwtje in de rug te geven. Om meer 

zelfvertrouwen te krijgen, 

leren om te gaan met emoties, 

problemen op te lossen en ook 

leert je kind beter voor zichzelf 

op te komen.  

Voor meer informatie over deze training: 

zie de bijlage bij dit bericht in Social 

Schools.  

 

Let op: aanmelden voor kinderen van groep 

5-6 kan t/m maandag 10 oktober as. 
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Vanuit de Ouderraad (OR) 

Vanuit de OR volgt hieronder een viertal 

berichten: 

- De OR zoekt nieuwe leden 

- Vrijwillige ouderbijdrage 

- Kascommissieleden gezocht 

- Sponsorkliks 

 

De ouderraad zoekt nieuwe betrokken 

leden! 

Momenteel zijn we op zoek naar 

enthousiaste ouders die de OR en/of 

verschillende activiteitencommissies willen 

komen versterken. We 

hebben uw hulp hard nodig! 

  

Omdat er aan het einde van 

dit schooljaar enkele leden 

vertrekken (hun kinderen 

beginnen op de middelbare 

school), komen er wat 

plekken vrij. 

De school organiseert samen met de 

ouderraad een aantal bijzondere activiteiten 

voor de kinderen. Deze activiteiten vallen in 

principe buiten de taak en budgetten van 

de school. Heb jij leuke, frisse ideeën, ben 

je bereid de handen uit de mouwen te 

steken of heb je gewoon de behoefte om 

meer betrokken te zijn bij school? Dan ben 

je meer dan welkom in ons gezellige team. 

Ben je meteen om en wil je je opgeven? 

Dat kan op volgend 

mailadres; or.dewingerd@ckcdrenthe.nl   

Wil je eerst graag meer informatie? Spreek 

ons dan gerust aan op het schoolplein, of 

kom een vergadering bijwonen om zelf te 

ervaren wat het is. De eerstvolgende 

vergadering is op dinsdag 11 oktober om 

20.00 uur en vindt plaats op school in het 

lokaal van groep 8. 

  

Ouderraad 

Stichting Vrienden van de CBS de Wingerd  

 

Automatische incasso vrijwillige 

ouderbijdrage 2022-2023 

In de tijd dat alles duurder wordt, kunnen 

wij met trots zeggen dat we de 

ouderbijdrage gelijk houden aan vorig jaar. 

Wij willen u attent maken op de inning van 

de ouderbijdrage 2022-2023 in de week 

van 3 oktober. Als u het niet eens bent 

met deze afboeking kunt u deze laten 

terugboeken door uw bank. Neem hiervoor 

binnen acht weken na afschrijving contact 

op met uw bank. 

  

Wanneer er geen machtiging is ingevuld, 

verzoeken wij u de bijdrage in de week 

van 3 oktober zelf over te maken 

naar NL53 RABO 0310 105 870 ten name 

van St. de Vrienden van de CBS de 

Wingerd. Mocht u in de toekomst toch 

graag gebruik willen maken van de 

machtiging dan kunt u mailen 

naar or.dewingerd@ckcdrenthe.nl. 

  

De bijdragen zijn als volgt:  

1 kind op school € 45,- 

2 kinderen op school € 87,50 

3 kinderen op school € 127,50 

4 kinderen op school € 167,50 

  

 

Voor vragen kunt u mailen 

met or.dewingerd@ckcdrenthe.nl 

Ymare van Halen-van der Sluis 

Penningmeester OR 

 

GEZOCHT: KASCOMMISSIE LEDEN 

Stichting vrienden van CKC de Wingerd 

Vanuit de Stichting werken we met een 

kascommissie. Deze speciaal ingestelde 

commissie controleert de boekhouding en 

de jaarrekening. Wij zijn op zoek naar 1 lid! 

Je hoeft geen kennis of affiniteit te hebben 

met administratie. Wel vragen we een paar 

uurtjes tijd per jaar van je. Je mag er 1 

jaar in zitten, maar het liefst zien we 3 jaar 

zodat we kunnen rouleren. 

Dit wisselen van leden helpt om de 

integriteit te waarborgen.  

 

Waarom is er een kascommissie? 

Binnen een stichting wordt eenmaal per 

jaar de jaarrekening opgesteld. Dit is de 

financiële verantwoording van het bestuur 

naar de ouders. Alle kascommissieleden 

kunnen dan zien wat er met het geld is 

gebeurd en hier hun oordeel over 

uitspreken. Als zij het eens zijn met het 

gevoerde financiële beleid kunnen zij hun 

goedkeuring geven aan het bestuur.  

 

Wie zitten in een kascommissie?  

Een kascommissie bestaat uit drie 

personen. De leden van de kascommissie 
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zijn ouders/verzorgers of familie van de 

kinderen op school. Leden van het bestuur 

kunnen geen zitting nemen in de 

kascommissie. Deze regel is om 

belangenverstrengeling te voorkomen.  

 

Wat doet de kascommissie?  

Op basis van de kascontrole 

schrijft de kascommissie een 

advies. De kascommissie 

adviseert om wel of niet 

decharge te verlenen aan het 

gehele bestuur.  

 

Wat levert het kascommissieleden op?  

Een gezellige avond met een natje en een 

droogje en de kans om een stichting vol 

vrijwilligers een handje te helpen! En 

natuurlijke onze eeuwige dank! 

  

Met vriendelijke groet, 

Ymare van Halen-van der Sluis 

Penningmeester Stichting vrienden van de 

CKC de Wingerd 

  

David Wanders 

Meekijkend bestuurlid Stichting vrienden 

van de CKC de Wingerd 

Nog december-inkopen doen? 

Met SponsorKliks kan je nu zelf een 

financiële bijdrage leveren aan CBS de 

Wingerd Bovensmilde, zonder dat het jou 

een cent extra kost! Bestel online een pizza 

via Thuisbezorgd en CBS de Wingerd 

Bovensmilde ontvangt hiervoor geld in de 

clubkas. Ook doen grote webwinkels als 

Bol.com, Coolblue, Booking.com en Expedia 

mee. Een percentage van het 

aankoopbedrag gaat dan ook naar CBS de 

Wingerd Bovensmilde. En nogmaals, het 

kost je niets extra!  

Wil je CBS de Wingerd Bovensmilde ook 

GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat je 

voortaan jouw online aankopen doet via 

www.sponsorkliks.com Voor jou een kleine 

moeite, voor CBS de Wingerd Bovensmilde 

zijn het directe inkomsten.  

Hoe werkt het?  

Heel simpel: Webwinkels betalen een 

commissie voor elke bestelling die via 

SponsorKliks.com gedaan wordt. 75% van 

deze commissie storten wij op de 

bankrekening van CBS de Wingerd 

Bovensmilde. Of je nu rechtstreeks naar 

bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via 

SponsorKliks.com naar de site van Bol.com, 

je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste 

geval keert Bol.com ons een commissie uit 

en profiteert CBS de Wingerd Bovensmilde 

hier direct van! Je blijft anoniem Noch 

SponsorKliks, noch CBS de Wingerd 

Bovensmilde weet wie er iets besteld heeft. 

SponsorKliks weet alleen bij welke 

webwinkel iets is besteld, voor welk 

orderbedrag en dat de commissie voor CBS 

de Wingerd Bovensmilde is bedoeld. Dat 

weten ze omdat je via SponsorKliks naar de 

betreffende webwinkel bent gegaan. 

Omdat SponsorKliks alleen registreert dat 

er via SponsorKliks bij bv. Bol.com een 

bestelling is geplaatst en niet bekend is wie 

deze bestelling heeft gedaan, is het 

uitermate belangrijk dat u de bestellingen 

die u online doet alleen via Sponsorkliks 

laat lopen. Een rechtstreekse bestelling die 

je bij Bol.com doet, levert CBS de Wingerd 

Bovensmilde dan niets op.  

 

Hieronder nog even kort de te volgen 

stappen: 

- Bezoek www.sponsorkliks.com  

- Toets bij ‘Wie wilt u sponsoren?’ 

Stichting Vrienden van CBS de 

Wingerd Bovensmilde in.  

- Vervolgens klikt u op de webwinkel 

van uw keuze en u sponsort ons 

automatisch! 

Agenda 

Do. 22 sept. Leerlingenraad 1 

Di. 27 sept. Juf Lisette jarig 

Woe. 28 sept. Dag van de CKC 

medewerker 

Do. 29 sept. Volgende nieuwsbrief 

Woe. 5 okt. Juf Tineke jarig 

Start 

Kinderboekenweek 

Vrij. 7 okt. Margedag – kinderen 

vrij  

 



 

 

Bijbelvertelrooster Kind op Maandag 

 

Week 38 (19/09 - 23/09) – Moet ik 

naar jou luisteren? 

Exodus 5:1 - 6:9 en 7:14 - 8:15 

De farao luistert niet naar Mozes en Aäron, 

zelfs niet als ze met bijzondere tekens laten 

zien dat ze door God gestuurd zijn. Hij laat 

de Israëlieten nog harder werken. Omdat 

de farao blijft weigeren, komen er plagen in 

het land: water verandert in bloed, er 

komen kikkers en later muggen. Maar de 

farao luistert nog steeds niet. 

 

Week 39 (26/09 - 30/09) – Hoe komen 

we hier uit? 

Exodus 8:16 - 9:35, 10, 11 en 12:1-51 

Omdat de farao blijft weigeren komen er 

steeds meer plagen in het land: ongedierte, 

veepest, nare plekken, hagel, sprinkhanen 

en duisternis. Nadat de farao nog steeds 

niet luistert, sterft in elk huis van Egypte de 

eerstgeborene. Dan zegt de farao dat de 

Israëlieten moeten vertrekken; hij vraagt 

Mozes om voor 

hem te bidden. 

Midden in de 

nacht trekken 

ze weg uit het 

land, op weg 

naar een 

nieuwe 

toekomst. 

 

 

 

 

 

bon voor sportverenigingen en scholen 


