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Beste ouders, verzorgers, 

 

Vandaag ben ik officieel gestart als nieuwe 

directeur van De Wingerd.  Graag stel ik 

mijzelf aan u voor: Ik woon samen met 

mijn man Thijs en twee dochters, Jula en 

Lilly in Groningen. Sinds 2005 ben ik 

werkzaam in het onderwijs, eerst als 

leerkracht, toen intern begeleider en al snel 

als teamleider en (waarnemend) directeur. 

Vanmorgen werd ik hartelijk en warm 

ontvangen door het team en alle leerlingen 

met een bos bloemen, een spandoek en 

een speurtocht opdracht om zo snel 

mogelijk de school te leren kennen.   

De eerste periode zal ik veel tijd besteden 

aan de kennismaking met de kinderen, het 

team en de ouder(s)/verzorger(s) van de 

Wingerd.   

  

Maandag is het zo ver en zal Sinterklaas 

langskomen op de Wingerd. We hebben 

veel zin in dit grote feest en kijken er naar 

uit! In ieder geval tot ziens a.s. maandag of 

snel een andere keer.  

 

Vriendelijke groeten, namens het team, 

Saskia Stam 

 

Goede doelen 

Elke maandagmorgen mogen de kinderen 

geld meenemen voor een goed doel.  

De afgelopen twee weken is er €2,50 

binnen gekomen, hartelijk dank! 

 

 

 

 

 

 

 

Lezen 

Piet geniet   

Als hij lezen ziet.   

Daarom een tip van Sint: 

Geef een boek cadeau,  

dat is leuk voor ieder kind! 

  
Studiedag 21 november jl. 

Tijdens de studiedag van 21 november jl. is 

de keuze van het team voor een nieuw 

leerlingvolgsysteem gevallen op dat van 

DIA.  

Basisscholen werken verplicht met een 

leerlingvolgsysteem (LVS). Hiermee houdt 

de school vorderingen en resultaten bij. 

Niet alleen van uw kind, maar ook van de 

groep van uw kind en van de school. Dit 

gebeurt in ieder geval voor Nederlandse 

taal en rekenen-wiskunde. 

Er zijn verschillende leerlingvolgsystemen. 

In een LVS voert de school onder andere 

resultaten in van toetsen. Dat kunnen 

schoolse toetsen (met opgaven) zijn, maar 

ook andere observatie-instrumenten. Deze 

toetsen heten LVS-toetsen. Leerlingen 

kunnen de toetsen vanaf groep 1 tot en 

met groep 8 maken. Scholen mogen zelf 

bepalen met welk leerlingvolgsysteem zij 

werken. Ook mogen zij zelf bepalen welke 

LVS-toetsen zij inzetten, bij welke groepen 

zij dat doen en welke informatie zij verder 

in het systeem bijhouden. 

 

Verdere achtergrondinformatie over het 

systeem dat we gekozen hebben, kunt u 

vinden op de site:  

 

Nieuwsbrief: 1 december 2022
   

 



 

 

https://www.diatoetsen.nl/basisonderwijs/l

eerlingvolgsysteem-lvs/ 

 

Vanaf het volgende rapport in februari zult 

u deze toets-uitslagen terug zien in de 

rapporten van groep 3 t/m 8, de groepen 

1-2 werken met een ander volgsysteem. 

Mocht u vragen hierover hebben, zoek dan 

de leerkrachten van kind(eren) op. 

 

Tevredenheidsonderzoek 

U heeft in de mail een link ontvangen naar 

een tevredenheidsonderzoek m.b.t. ons 

kindcentrum. We willen u vriendelijk 

verzoeken om deze in te vullen wanneer u 

dat nog niet gedaan heeft. Hoe meer 

mensen reageren hoe helderder het beeld 

dat we krijgen. 

Let wel: de link is op één van beide 

mailadressen binnengekomen die in ons 

administratiesysteem vermeld staan. In het 

geval dat ouders gescheiden zijn, 

ontvangen ze beiden een mail. 

 

Vanuit de OR 

Wist u dat van de vrijwillige ouderbijdrage 

het volgende wordt betaald… 

- Speelgoed voor op het plein 

- Viering van de feestdagen 

- Cadeautjes namens de 

Goedheiligman 

- Kerstboeken 

- Schoolreisje 

- Schoolkamp van groep 8 

- Spokentocht 

- Disco 

- Decoratie in de school 

- Schoolsport 

- De organisatie van de 

Avondvierdaagse 

 

Belangrijk en bovenal leuk en leerzaam 

voor de kinderen!  

Uw betaling wordt gewaardeerd door de 

kinderen, de school en de OR! 

 

Parkeren – Herhaalde oproep! 

Bij het brengen van de kinderen vóór 

schooltijd willen we u verzoeken uw auto 

zoveel mogelijk te parkeren op het terrein 

naast De Spil, óók als u uw kind naar één 

van de onderbouwgroepen brengt. 

Momenteel worden er regelmatig auto’s aan 

het begin van de Zonnedauw geparkeerd, 

zelfs op de stoep, wat zorgt voor onveilige 

verkeerssituaties en klachten van 

buurtbewoners.  

We hopen op uw medewerking!   

 

Agenda 

Ma 5 december Sinterklaasviering 

 
Di 13 december MR vergadering 

Do 15 december OR vergadering 

Volgende nieuwsbrief 

 

Bijbelvertelrooster Kind op Maandag 

Week 49 (05/12 - 09/12) - Stel je voor 

Lucas 1:1-56 

De priester Zacharias krijgt een 

onvoorstelbaar bericht van een engel: hij 

en zijn vrouw Elisabet zullen een kind 

krijgen dat mensen terugbrengt bij God. 

Zacharias is sprakeloos. Ook Maria krijgt 

bezoek van een engel, zij wordt moeder 

van Gods eigen zoon. Maria gaat naar 

Elisabet en zingt een lied over hoe God de 

wereld verandert. 

 

Week 50 (12/12 - 16/12) - Nu wordt 

alles anders 

Lucas 1:57-80 

en Micha 5:1-

4a 

Johannes de 

Doper, het kind 

van Zacharias 

en Elisabet, 

wordt geboren. 

Meteen na zijn 

geboorte kan 

Zacharias weer 

praten en zingt 

hij een lied 

over hoe God 

zijn volk 

bevrijdt. In 

groep 5 t/m 8 lezen we ook uit de profetie 

van Micha, die vertelt dat ooit in Betlehem 

een nieuwe koning geboren zal worden. 

https://www.diatoetsen.nl/basisonderwijs/leerlingvolgsysteem-lvs/
https://www.diatoetsen.nl/basisonderwijs/leerlingvolgsysteem-lvs/


 

 

Thema avond Balans Drenthe 

Tijdens een interactieve presentatie zal 

Jelte van der Kooi uitleggen hoe je door 

jouw communicatie het gedrag van een 

kind beter leert begrijpen. En hoe je met 

inzicht in jouw eigen manier van 

communiceren kan bijdragen 

aan goede samenwerking tussen kind, 

ouders en onderwijs. 

Je krijgt praktisch toepasbare tools en 

inzichten aangereikt waar je zelf mee aan 

de slag kunt. De avond is speciaal voor 

ouders, onderwijsprofessionals 

en professionals werkzaam in de zorg. 

 

In de bijlage bij het bericht van deze 

nieuwsbrief op Social Schools staat meer 

informatie over deze avond op dinsdag 17 

januari 2023.  
 
 

 

 


