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We maken er een SPEKtakel van! 

Het spits is eraf: Welkom 2022-2023! 

We hopen dat iedereen een fijne zomer 

gehad heeft, thuis of ver weg, waarin de 

batterij hopelijk weer flink opgeladen is! 

Een kakelvers schooljaar ligt voor ons en 

we maken er met elkaar weer een heel 

goed jaar van. Deze week zijn we in elk 

geval goed van start gegaan samen met de 

kinderen, u als ouders en al onze Kiem-

collega’s. Zoals de posters op de ramen al 

meldden: we maken 

er met elkaar dit jaar 

een ‘SPEKtakel’ van! 

 

U heeft via Social Schools kunnen lezen dat 

juf Henny met ingang van 1 oktober as. 

afscheid neemt als directeur van De 

Wingerd. We vinden het heel jammer dat 

ze weggaat en gaan haar enorm missen, 

maar zien ook hoe ze straalt als ze vertelt 

over haar werkzaamheden als NT2 docent 

en gunnen haar alle geluk en plezier met 

deze carrièreswitch.  

We zullen u uiteraard op de hoogte houden 

wanneer er verdere ontwikkelingen zijn in 

het proces van het vinden van een nieuwe 

directeur. Voorlopig heeft juf Henny het 

roer gelukkig nog stevig in handen! 

 

In deze nieuwsbrief staat een mengelmoes 

van onderwerpen. Veel leesplezier 

toegewenst en fijn dat we samen met de 

kinderen en met u weer een nieuw jaar 

tegemoet mogen zien! 

 

Met vriendelijke groet, namens het team, 

Marieke Westera 

 

Welkom nieuwe 

leerlingen 

We heten de volgende 

kinderen van harte 

welkom: 

In groep 1/2A:  

Savian en Owen 

In groep 1/2B: Joël, Ace, Yvar en Nova 

We hopen dat alle kinderen zich snel thuis 

zullen voelen in hun nieuwe groep! 

 

Goede doelen 

Elke  maandagmorgen mogen 

de kinderen geld meenemen 

voor een goed doel. De 

leerlingenraad kiest een goed 

doel uit. 

Zodra de leerlingenraad weer compleet is, 

na een verkiezingsronde (maandag 12 

september as.), gaan de vergaderingen van  

start en kunnen zij een doel uitkiezen. 

 

Startvergadering team 

Vrijdag 26 augustus jl. hebben we dit 

nieuwe schooljaar als team geopend met 

een startvergadering. Tijdens deze 

vergaderdag hebben met elkaar gesproken 

over goede doorgaande lijnen van groep 1 

t/m 8 op het gebied van rekenen en 

(technisch) lezen. We hebben onze 

bijscholing op het gebied van EDI (een 

didactisch model) voortgezet.  

 

Dit schooljaar 

maken we als 

team een 

keuze voor een 

nieuw 

leerlingvolgsysteem en hebben daarvoor 

een presentatie gevolgd over de toetsen 

van DIA. Er volgt nog een scholing over de 

nieuwe toetsen van CITO, daarna maken 

we een keuze.  

Wilma Beugel, onze intern begeleider, heeft 

een presentatie gegeven op het gebied van 

handelingsgericht werken (HGW) en tot slot 

hebben we met elkaar gesproken over de 

besteding van de NPO gelden en alle 

roosters voor het nieuwe jaar.  

 

Een hele bult informatie, vrijdag voor ons 

en nu voor u, maar wel fijn om zo met 

elkaar een goede focus te krijgen en het 

jaar goed voorbereid te starten, zodat de 

kinderen daar optimaal van kunnen 

profiteren.  
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Fruitdagen 

Drie dagen in de week (woensdag, 

donderdag en vrijdag) nemen de kinderen 

groente en/of fruit mee van huis als 

pauzehapje. 

 

Dit beleid zien wij als 

een waardevolle 

investering in de 

gezondheid van de 

kinderen, nu en later 

als ze groot zijn.  

 

Startgesprekken 

Volgende week en de week daarna (week 

36 en 37) zijn de startgesprekken.  De 

gesprekken met u als ouder en met uw 

kind zijn bedoeld om elkaar te leren 

kennen, om samen afspraken te maken en 

wederzijdse verwachtingen uit te spreken. 

We verwachten alle ouders met hun 

kind(eren). U kunt uzelf inplannen op het 

ouderportaal. Voor overige vragen kunt u 

de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren) 

benaderen. 

 

Luizencontrole  
Afgelopen dinsdag hebben de kriebelouders 

in alle groepen weer een 

luizencontrole gehouden. 

Helaas was niet iedereen vrij 

van luizen, de ouders van de 

desbetreffende kinderen zijn 

inmiddels op de hoogte 

gebracht. 

Een juiste behandeling met een goede 

nacontrole (veel kammen!!) levert hopelijk 

snel een luisvrij resultaat op. 

 

Schoolreisje  

We gaan op donderdag 15 september 

met alle groepen (1 t/m 8) op schoolreisje.  

De ouderraad en het team zijn alweer bezig 

met de organisatie hiervan. In deze 

voorbereiding hebben we vorig schooljaar 

de kinderen van groep 3-7 meegenomen bij 

het uitzoeken van de bestemmingen. 

Vervolgens is er gestemd en zijn de 

onderstaande bestemmingen gekozen: 

 

- Groep 1, 2 en 3 gaan naar de 

Drentse Koe en zullen om 14.00u 

terug zijn op school.  

- Groep 4, 5 en 6 gaan naar Aqua Zoo 

en zullen om 15.30u terug zijn op 

school.  

- Groep 7 en 8 gaan naar Slagharen 

en zullen om 17.00u terug zijn op 

school.  

 

We starten de dag in de groep om 8.30u. 

en gaan rond 8.45/9.00u. met de bus naar 

de geplande bestemming.  

We hopen er 

weer een 

gezellige en 

fijne dag van 

te maken met 

de kinderen!  

 

Lezen  

De kinderen konden niet wachten om 

nieuwe boeken uit te mogen zoeken in de 

bieb. Gisteren konden we allemaal, onder 

begeleiding van de biebouders, weer 

leesboeken kiezen. Heel fijn! Als je dan bij 

terugkomst de klas zo aantreft dan kunnen 

wij ons geluk natuurlijk niet op. Ook waren 

al meerdere kinderen na schooltijd de bieb 

in gedoken. Goed bezig allemaal! 

 

Komend schooljaar gaan we op 

verschillende manieren lezen terug laten 

komen in de klas en op school. Denk 

bijvoorbeeld aan een boekenkring of andere 

werkvormen. Ook hebben we in alle klassen 

leeslessen op het programma staan. Hierin 

behandelen we verschillende soorten 

teksten, lezen we 

gezamenlijk 

verhalen en 

pluizen we 

verhalen verder uit 

of schrijven we 

verhalen verder af. 

 

In de 

zomervakantie 

hebben de 

groepen 4 en 5 vakantie leesboeken in een 

tasje mee naar huis gekregen. Wij willen u 

vragen om deze boeken en het tasje 

komende week weer mee te geven naar 

school (zonder biebpasje). Dan leveren wij 

het in bij de bibliotheek. 

 

Voor wie het leuk lijkt om op woensdag 

ochtend mee te helpen als biebouder? We 

zoeken voor komend schooljaar nog een 

aantal ouders, zie meer hierover in het 

bericht op Social Schools. 

 

 



 

 

Vakanties 2022-2023 

Herfstvakantie: 17 t/m 21 oktober ‘22 

Kerstvakantie: 26 dec. ’22 t/m 6 januari ‘23 

Voorjaarsvakantie: 27 feb t/m 3 maart ‘23 

Paasvakantie: 7 t/m 10 april ‘23 

Meivakantie: 24 april t/m 5 mei ‘23 

Hemelvaart: 18 en 19 mei ’23  

Tweede Pinksterdag: 29 mei ‘23 

Zomervakantie: 24 juli t/m 1 sept. ‘23 

 

Margedagen 2022-2023 

Het team volgt ook dit jaar een aantal 

studiedagen. Op deze (marge)dagen zijn de 

kinderen vrij. In de laatste nieuwsbrief van 

vorig schooljaar stonden ze reeds 

genoemd, maar met een kleine fout: 

Woensdag 19 januari ‘23 bestaat niet, dat 

moet zijn woensdag 18 januari ’23. Voor de 

volledigheid hieronder het juiste rijtje met 

data: 

 

Vrijdag 7 oktober ‘22 

Maandag 21 november ‘22 

Woensdag 18 januari ‘23 

Maandag 6 maart ’23 (na voorjaarsvak.) 

Dinsdag 11 april ’23 (na Pasen) 

Donderdag 6 juli ‘23 

 

Ook op de website kunt u de vakantie en 

margedagen van dit schooljaar vinden. 

 

Jaarkalender 

We zijn druk bezig om de jaarkalender voor 

de ouders in orde te maken. 

Eind volgende week krijgt uw oudste kind 

deze mee naar huis. 

In Social Schools is de actuele agenda 

opgenomen.  

 

Agenda 

5 t/m 16 sept. Startgesprekken 

Di. 6 september MR vergadering 

Ma. 12 september OR vergadering  

Ma. 12 september Verkiezingen ll. raad   

Do. 15 september Schoolreis groep 1-8 

Do. 15 september Volgende nieuwsbrief 

Bijbelvertelrooster Kind op Maandag 

Week 36 (05/09 - 09/09) – Help! 

Exodus 1 en 2:1-15 

Lang geleden zijn 

Jozef en zijn broers 

naar Egypte gegaan. 

Hun nakomelingen, 

de Israëlieten, leven 

daar nog maar 

moeten als slaven 

werken voor de farao. 

Omdat de farao bang is dat het volk zich 

tegen hem zal keren, besluit hij dat alle 

pasgeboren jongens in de Nijl moeten 

worden gegooid. De 

moeder van Mozes legt 

hem in een mandje 

tussen het riet, waar 

hij gevonden wordt 

door de dochter van de 

farao. Mozes groeit op 

aan het paleis maar 

moet later vluchten. 

 

Week 37 (12/09 - 16/09) – Samen met 

jou 

Exodus 3 en 4 

Bij een brandende braamstruik hoort Mozes 

de stem van God. Hij krijgt de opdracht om 

de farao te gaan vertellen dat hij het volk 

moet laten gaan. Eerst durft Mozes niet, 

maar God belooft met hem mee te gaan. 

Ook zijn broer Aäron zal erbij zijn. 

 

 

 

 

 

 

bon voor sportverenigingen en scholen 


