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Beste ouders, verzorgers, 

 

Zo neem je een tijdje waar en zo komt de 

datum waarop Saskia Stam het stokje 

overneemt al heel gauw dichterbij! 

Als team zijn we heel blij dat zij straks met 

een frisse blik ons kindcentrum komt 

versterken, iemand die weer verder leiding 

kan geven aan alle mooie ontwikkelingen 

die gaande zijn. 

De leerlingenraad heeft vergaderd over hoe 

we Juf Saskia S (we hebben de S 

afgesproken om verwarring met onze 

andere juf Saskia K te voorkomen) een 

warm welkom kunnen geven. De ideeën 

waren het probleem niet, in sommige 

gevallen was de uitvoering wat lastiger        

Al met al zijn we trots op wat onze kanjers 

bedacht hebben, de verantwoordelijkheid 

die ze daarin nemen en de gastvrijheid die 

eruit spreekt.  

 

U zult het resultaat vast en zeker terugzien 

in de foto’s die na 1 december op Social 

Schools zullen verschijnen.  

 

Ik wens u vanachter mijn 

laptop een prachtig weekend 

toe, wellicht gevuld met 

schoen zetten en andere 

gezelligheid, veel leesplezier 

gewenst! 

 

Hartelijke groet, ook namens het team, 

Marieke Westera 

 

Goede doelen 

Elke maandagmorgen mogen de kinderen 

geld meenemen voor een goed doel. Vorige 

week heeft de leerlingenraad vergaderd en 

ze hebben gekozen om het komend half 

jaar het geld van maandagochtend te 

doneren aan Cliniclowns. 

De afgelopen twee weken is er € 17,95 

binnen gekomen, ontzettend bedankt! 

PBS en het plein 

De afgelopen twee weken is er in de 

groepen 3 t/m 8 extra aandacht 

geschonken aan het spelen op het grote 

plein tijdens de lunchpauze. Elke leerkracht 

heeft, samen met onze pleinwachten, de 

pleinregels herhaald. Er is duidelijk 

afgesproken welke consequenties er zijn 

wanneer de 

afspraken niet 

nagekomen 

worden en er 

is voorafgaand 

aan elke pauze 

met de klassen 

gesproken 

over welke 

spelletjes ze 

allemaal 

kunnen doen 

en hoe de kinderen dit  kunnen aanpakken 

met elkaar.  

We zien een enorm positief verschil op het 

plein, maar ook bij binnenkomst in de 

gangen en de klas. Kinderen vermaken zich 

beter, houden zich goed aan de geldende 

afspraken en ongewenst gedrag is snel 

opgelost.  

We zijn daar uiteraard zeer blij mee, maar 

begrijpen ook dat er verschil in beleving 

kan zijn. Daarom hierbij ook het dringende 

verzoek om andere signalen van uw kind 

tijdig door te geven aan de 

groepsleerkracht, zodat we direct actie 

kunnen ondernemen om de school een 

veilige en fijne plek te laten zijn voor 

iedereen! 

 

Leerlingenraad 

“We zijn voor de 2de 

keer bij elkaar 

gekomen voor de 

leerlingenraad.  

We hebben het gehad over het goede doel 

en daaruit is gekomen dat we nu geld in 

gaan zamelen voor de organisatie 

Cliniclowns. We hadden het ook gehad over 

het Longfonds en over het WNF (Wereld 

Natuur Fonds) en dan over de organisatie 
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Cliniclowns. En daaruit is gekomen dan 

Cliniclowns. Ik hoop dat we daar veel geld 

voor gaan inzamelen. Quinten W en Ivar 

gaan een geldtellingposter maken, zodat de 

kinderen van De Wingerd kunnen zien wat 

het goede doel is en hoeveel geld we dan al 

hebben opgehaald. Verder hebben we foto’s 

gemaakt voor de poster op de gang bij de 

kapstokken. We hebben ook gebrainstormd 

over dingen die we de volgende keer gaan 

doen en over wat we kunnen doen, kopen 

of kunnen maken voor de nieuw directeur 

juf Saskia.” 

Geschreven door Avalon van den Akker 

(voorzitter leerlingenraad)  

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. 

  

 

 

  

 

Verkeer  

Zo aan het eind van het jaar wordt de 

situatie op de weg soms gevaarlijk door het 

weer en het vroeg invallen van de avond. 

Daarom des te belangrijker om goed 

zichtbaar te zijn wanneer je de weg op 

gaat. Een veilige fiets met een goed 

werkend licht en kleding met reflectie 

dragen hier aan bij. 

Op de site www.lichtaanengaan.nl wordt 

hier, door middel van 

een filmpje en handige 

achtergrondinformatie, 

aandacht aan besteed. 

 

De site wordt mede 

mogelijk gemaakt 

door Veilig Verkeer 

Nederland en de Provincie Drenthe. Het  is 

zeker de moeite waard om daar een kijkje 

te nemen en het gesprek met uw 

kind(eren) hierover aan te gaan. 

 

Parkeren  

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 21 november Studiedag – lln vrij  

Do 1 december Start Saskia Stam 

Volgende nieuwsbrief 

Ma 5 december Sinterklaasviering 

 
 

Bijbelvertelrooster 

Week 47 (21/11 - 25/11) – Naar de 

overkant 

Deuteronomium 31:1-8 en 34:1-12 en 

Jozua 4:4-9 

Mozes gaat niet mee het beloofde land in, 

hij wijst Jozua aan als de nieuwe 

aanvoerder. Vanaf een hoge berg laat God 

hem het land uit de verte zien. Daarna 

sterft hij. Onder leiding van Jozua steekt 

het volk de rivier de Jordaan over en gaan 

ze het beloofde land binnen. Na een reis 

van veertig jaar zijn de Israëlieten in het 

land waar ze thuis zullen zijn. 

 

Week 48 (28/11 - 02/12) - Hoor je 

dat? 

Jesaja 6:1-13, 11:1-10 en 40:1-11 

Woorden kunnen verschil maken tussen 

wanhoop en hoop, tussen angst en 

vertrouwen. Dat laat de profeet Jesaja zien 

als hij de woorden van God overbrengt aan 

mensen. Deze week horen we over de 

roeping van Jesaja en over zijn visioenen 

van een nieuwe koning en een vredestijd. 
 

 

http://www.lichtaanengaan.nl/


 

 

Avond voor ouders van kinderen 

rondom geloofsopvoeding 

Herken je dat gevoel, dat jij als ouder 

vragen hebt en denkt “Hoe doet een ander 

dat?”  

Dat je wel eens andere gelovige ouders zou 

willen ontmoeten?  

Kinderen opvoeden, zeker met geloof, valt 

niet altijd mee.  

Juist dan is het fijn om te weten dat je er 

niet alleen in staat.  

Kom langs, als je kinderen tot circa 14 jaar 

hebt, we hebben op donderdag 24 

november om 19.30 uur een bijeenkomst in 

Zalencentrum Het Kompas  te Smilde voor 

ouders uit de drie Smildes o.l.v. ds Diete 

Kits en ds Anita van der Heide.  

Aanmelden hoeft niet, maar wordt wel 

gewaardeerd 

  

dietekits@gmail.com of bellen/appen naar 

0622852023 
 

 

Vanuit CRAS 

Woensdag, 23 november a.s. 

verzorgt CRAS weer een 

sinterklaaspoppenkastvoorstelling voor de 

leerlingen van de groepen 1 t/m 5. 

De voorstelling vindt plaats in de 

bibliotheek in Smilde en begint om 15:00 

uur. Zie voor meer informatie de bijlage bij 

deze nieuwsbrief. 
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