Nieuwsbrief: 4 december 2017
Goede doelen geld
Elke
maandag
kan
er
geld
meegenomen worden voor een goed
doel. De leerlingenraad heeft een nieuw doel
gekozen voor dit doel is gekozen:
Kwf kankerbestrijding
Vorige week is € 11,69 er binnengekomen en
deze week € 8,35
Schoenenmaatjes
De dozen voor de schoenmaatjesactie kunnen
uiterlijk woensdag (=6 december) nog worden
ingeleverd op school.
PBS
Deze week staan de volgende regels centraal:
‘Stop met spelen als de bel gaat’ en ‘Speel gezellig
samen.’
PBS les Sinterklaas






Als de directie of een piet met
Sinterklaas praat, dan zijn we stil en
luisteren naar wat er wordt gezegd.
We spreken Sinterklaas aan met u.
We houden rekening met elkaar (met
name in het speellokaal).
We lopen door de school.

Sintfeest
Morgen 5 december komt Sinterklaas ons
bezoeken op school. Vanaf 8.25 uur wachten we
gezamenlijk bij de hoofdingang op Sinterklaas en
zijn pieten. De kinderen van groep 1 en
2 mogen direct met hun ouders bij de hoofdingang
wachten.
De kinderen vanaf groep 5 zijn tussen 8.15 - 8.25
in de gelegenheid om hun surprise de klas in te
brengen en kunnen daarna bij de hoofdingang
wachten.
We gaan deze ochtend leuke activiteiten doen met
de kinderen van de groepen 1 t/m 5.
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn op
5 december om 12.00 uur vrij.
De kinderen hoeven geen fruit/koekje en drinken
mee naar school.
De kinderen uit groep 5 t/m 8 gaan deze dag tot
14.00 uur naar school. Deze kinderen hoeven ook
geen fruit/koekje en drinken mee naar school.
Deze kinderen nemen wel een lunch mee.
Alle kinderen mogen deze dag als Sinterklaas of
zwarte piet verkleed op school komen.
Met vriendelijke groet,
de Sinterklaascommissie
Fietscontrole
Op donderdag 14 december is er een fietscontrole
voor alle kinderen van de groepen 3 t/m 8.
De verkeersouders Leonie en Geert zorgen dat de
controle goed gaat verlopen.

Voorleeskampioen

Op
donderdag
30
november
hebben
4
kinderen uit de groepen 7
en 8 prachtig voorgelezen.
Het publiek en de jury
hebben genoten. Het was
moeilijk om één winnaar
te kiezen, maar na goed
overleg
is
de
voorleeskampioen van De Wingerd geworden:
Jabari uit groep 8.
Hij mag door naar de volgende ronde en maakt
kans om voorleeskampioen te worden van regio
Midden-Drenthe. Geweldig Jabari!

Kerstviering
Dit jaar wordt de kerstviering op 21 december in
school gehouden.
Aanvang: 18.30 tot 19.15/19.30 uur
Het is de bedoeling dat we dit per bouw met de
kinderen gaan vieren.

Plankjes
Voor de timmertafel van de groepen 1 en 2 zijn we
op zoek naar plankjes. Heeft u plankjes thuis liggen
die u niet meer gebruikt, dan kunt u die inleveren
bij
juf
Julia
van
groep
2.
De plankjes die we hebben gekregen n.a.v. de
vorige oproep zijn allemaal al weer op….

GigaKids

typecursus

Na de kerstvakantie wil Studio Keur graag voor
leerlingen van de Wingerd en de Meenthe starten
met een typecursus. Deze is voor kinderen van
9-13 jaar (groep 6 t/m 8).
De kinderen van de groepen 6 t/m 8 krijgen
vandaag een formulier mee naar huis met meer
informatie over deze typecursus en een opgave
strookje.
Sponsorkliks
Alle
sponsoren
van
november,
bedankt!
Samen hebben we 38 bestellingen via sponsorkliks
gedaan met een commissiewaarde van €49,09, dit
brengt ons totaal op €121.
De populaire websites deze maand waren BOL,
Coolblue, Thuisbezorgd, Holland and Barret,
Intertoys, Bartsmit, Greetz, Schuurman schoenen,
Aliexpress en de Wehkamp.
Momenteel doen we ook mee met een actie van
Expedia, hier krijgt school zelfs 13,5% commissie
over.
Wilt u ons ook gratis sponsoren? Dat kan heel
eenvoudig via de website www.sponsorkliks.com,
het sponsordoel is CBS De Wingerd. Hierna kunt u
uw keuze maken voor uw webwinkel. Via deze weg
komt u op dezelfde website als anders.
Parkeren Zonnedauw
We zien dat er, met name bij regenachtig weer
auto’s aan de Zonnedauw geparkeerd worden. Dit
zorgt voor gevaarlijke situaties voor de fietsende
kinderen en ouders. Een vriendelijk verzoek om
daar niet uw auto te parkeren met het oog op de
veiligheid.
Vriendelijke groet,
Henny Janssens

Agenda
5 december
6 december
11 december
14 december
18 december
21 december

Sinterklaasfeest
Gr 1 t/m 4 om 12.00 u vrij.
MR vergadering
OR vergadering
Fietscontrole groep 3 t/m 8
Volgende Nieuwsbrief
Kerstviering in school
18.30 uur

Bijbelvertelrooster
04-12 t/m 10-12
Thema: Speciaal voor jou

Lucas 1: 5-56

De priester Zacharias brengt in de tempel een
offer. Dat is een geschenk voor de Heer. Maar de
Heer geeft Zacharias een nog veel groter
geschenk: Hij en Elisabet zullen een kind krijgen,
Johannes de Doper. Later krijgt ook Maria bezoek
van een engel. De engel vertelt haar dat Jezus
geboren zal worden. Dat is speciaal voor Maria en
voor ons allemaal.
11-12 t/m 17-12
Thema: Het is begonnen

Lucas 1: 57-80 en Matteüs 1: 18-25

Zacharias kon niet meer praten nadat de engel
hem het bijzondere nieuws had verteld. Maar als
Johannes geboren is, zingt Zacharias het uit van
blijdschap.
Als Jozef hoort dat Maria een kind verwacht, weet
hij niet goed wat hij moet doen. Kan hij maar beter
weggaan bij Maria? In de nacht komt er een engel
bij hem. De engel vertelt dat Jezus geboren zal
worden en dat Jozef samen met Maria voor hem
zal zorgen.
Wij zijn Bovensmilde en de PKN
Bovensmilde doen weer de Flessenactie
Na een succesvolle samenwerking vorig jaar tussen
Jeugdwerk en de PKN Bovensmilde, zullen Wij zijn
Bovensmilde en de PKN Bovensmilde dit jaar de
lege flessen gaan ophalen met elkaar.
Dit zal gebeuren op: zaterdag 6 januari 2018 vanaf
9:00 uur!
Jullie sparen, wij halen ze op!
Begin dus alvast te sparen van de lege statiegeld
flessen en kratjes bier. (ook Aldi en Lidl!)
Zet de flessen zaterdag 6 januari 2018 om 9:00
uur aan de weg zodat we ze mee kunnen nemen.
Staan ze er niet dan bellen we, waar het kan, ook
aan!

We verwachten om 12 uur helemaal klaar te zijn
met de flessenactie.
Vrijwilligers jong en oud
Om een grote opbrengst te halen hebben we veel
handjes nodig!
Ook voor kinderen is het super leuk om mee te
doen en ze kunnen zich dan ook weer opgeven met
een strookje dat klassikaal wordt uitgedeeld.
Alle kinderen die meehelpen met de flessenactie
worden VIP voor alle, door Jeugdwerk
georganiseerde activiteiten!

Opbrengst
De opbrengst van de flessenactie zal weer worden
gedeeld tussen de PKN Bovensmilde en Wij zijn
Bovensmilde.
De PKN Bovensmilde zal hun gedeelte schenken
aan het, in hun gemeente, meest gekozen goede
doel.
Wij zijn Bovensmilde zal de opbrengst gebruiken
voor de activiteiten in Bovensmilde.
Groet van de initiatiefnemers van,
Wij zijn Bovensmilde, want jij bent ook

Bovensmilde

