Nieuwsbrief: 18 december 2017
Goede doelen geld
Elke maandag kan er geld meegenomen worden
voor een goed doel. Dit doel is:
KWF kankerbestrijding
Vorige week is € 11,23 er binnengekomen en
deze week € 11,70
Welkom in groep 1
In november is Stijn bij ons in groep 1 gekomen.
We willen hem nog van harte welkom
heten. We hopen dat je je al aardig
thuis voelt bij ons op De Wingerd.
Postkantoor groep 2
Wist u dat;
 wij een postkantoor op school hebben?
 iedere gang een straatnaam heeft?
 alle klassen een postbus met huisnummer
hebben?
Zo kunnen wij kerstpost naar elkaar versturen. Alle
post wordt zorgvuldig gesorteerd in groep 2 en
daarna rondgebracht.
Natuurlijk wel in stijl in onze Post NL bedrijfskleding
en met bedrijfswagen!

LIO-stagiaire groep 2
Van 5 februari tot en met 20 juni 2018 komt juf
Kirsten Rollema haar LIO-stage doen in groep 2.
LIO staat voor Leraar in Opleiding en zij zal dus
uiteindelijk de groep zelfstandig draaien. Juf
Kirsten is aanwezig op maandag, dinsdag en
woensdag in groep 2.

Juf Julia zal haar natuurlijk goed inwerken, zij kan
zelf daarna ingezet worden voor andere taken op
school.
PBS
Deze week staat de volgende regel centraal:
‘Hang je spullen aan de kapstok en geef een ander
de ruimte.’
Dalton groep 1
Zelfstandigheid in groep 1
Gesprekje met Stacey en Kevin:
Juf: Wij zijn een daltonschool en kunnen al heel
veel zelfstandig, maar wat is dat eigenlijk?
Stacey: Dat ik alleen mijn prikwerkje kan doen. En
thuis heb ik ook een prikpen.
Kevin: Ik kan helemaal alleen, heel goed,
helemaal alleen de schaar vasthouden en heel
goed lopen.
Juf: Waarom doe je dat dan?
Kevin: Omdat ik anders bang ben dat ik iemand
knip. In iemand z’n shirt. En ik kan ook heel goed
knippen. Zo knip, knip, zo knip doe ik dat. En ik ben
een keertje bij de Julianatoren geweest.
Stacey: Ik kan al helemaal alleen handjes
schoonmaken als ik ging plassen. Ik kan ook alleen
mijn jas aandoen en dichtdoen. En ook al zelf mijn
kleren aandoen.
Juf: Jullie zijn wel ontzettende knapperds. En jullie
kunnen al heeeeel veel zelfstandig. Ik ben trots op
jullie.
Kevin: Dank je.
Bericht van de MR
Woensdag 6 december jl. heeft de MR weer samen
gezeten. Voor u een update met de besproken
onderwerpen.
- In groep 2 wordt de CITO toets niet meer
afgenomen.
- We hebben de overlast rondom het
schoolgebouw ter sprake gebracht en dit blijft
onder de aandacht.
- We hebben met elkaar gebrainstormd over de
samenwerking met de Meenthe.
- De onderwerpen uit de cursus MR die 4 leden van
de MR hebben gevolgd zijn nog even aan de orde
geweest.
- De begroting voor 2018 is zorgvuldig bekeken en
waar nodig aangepast.

- De eerste opbrengst via Sponsorkliks is een feit,
hier zijn we erg blij mee! Zodra er een uitgave is
gedaan zullen wij dit met u delen.
- En we hebben de trendanalyse en MARAP
(Management
Rapportage)
besproken.
Namens de MR, Julia en Tineke

een compliment. De fietsen waren
bovengemiddeld goed in orde! Dat is daarmee
ook een compliment aan de ouders die zorgen dat
hun kind veilig is in het verkeer.
Met dank aan de verkeers- en hulpouders!

Bericht van de OR
Ondanks code rood is de OR vergadering gewoon
doorgegaan.
We hebben verschillende punten besproken:
* Verkeersouders dat de fietscontrole eraan komt
( en is afgelopen donderdag geweest)
* Deco commissie heeft nieuwe spullen voor de
kerst aangeschaft zodat de school er weer gezellig
uitziet.
* Sinterklaas even kort geëvalueerd met de OR.
was een geslaagde dag. De sinterklaas commissie
evalueert dit samen met de Meenthe.
* Muziekinstallatie deze is getest bij de intocht van
Sinterklaas deze voldeed aan de verwachtingen.
*De voorbereidingen voor de kerstviering van 21
december in volle gang is. De ouders zijn van harte
uitgenodigd als ze de kinderen brengen om op het
plein van groep 1&2 een glaasje gluh wijn of een
kopje warme chocolademelk met wat lekkers te
nuttigen.
* de nieuwjaarsdisco van vrijdag 13 Januari 2018
is ook in voorbereiding zet het alvast in u agenda.

Kerstviering
Dit jaar wordt de kerstviering op
21 december in school gehouden.
De kinderen vieren
donderdagavond 21 december
met elkaar het kerstfeest in de klassen.
Het duurt van 18.30 uur tot ongeveer 19.30
uur.
We hopen er een fijn kerstfeest van te maken!
U wordt van harte uitgenodigd om vanaf 19.20 uur
een
hapje
en
een
drankje
op
het
onderbouwplein te nuttigen. De kinderen komen
dan
na
de
kerstviering
naar
u
toe.
Mocht u tijdens de kerstviering op het
onderbouwplein willen wachten, dan kan dat ook.
De ouderraad is daar om u te voorzien van wat
lekkers en u kunt zich warmen bij de vuurkorf.
Graag tot ziens namens de kerstcommissie

De volgende vergadering is 5 februari 2018 om
20:00 Rest mij namens de OR fijne feestdagen te
wensen
en
een
goede
jaarwisseling.
Vriendelijke groeten, voorzitter Carolien Blomsma

Fietscontrole
Op donderdag 14 december
was de fietscontrole voor de
kinderen van groep 3 t/m 8.
De kinderen kwamen aan
de zijkant de school binnen,
daar stonden 4 mannen van
VVN. Zij controleerden de
verlichting, remmen,
banden, hoogte van de
fiets, bel en stuur. Vier
ouders assisteerden en
noteerden daarbij. Als er een kleinigheid niet in
orde was, werd dit direct verholpen door onze
technische verkeersouder Geert. Na de controle
liepen de kinderen via de hoofdingang weer naar
buiten. De school kreeg van de heren van VVN

Berichtje van de Peuteropvang
Sinterklaas is inmiddels weer in Spanje...ook op de
peuteropvang kwam hij een bezoekje brengen. Met
zijn allen sint en de pieten op wachten op het plein.
Daarna op de foto met sinterklaas en zwarte piet.
Piet ging cadeautjes uitdelen aan alle kindjes...wat
een feest.
De dansjuf is geweest...we hebben nieuwe dansjes
geleerd en vonden het erg leuk.
Deze week gaan we de kerstvakantie inluiden met
een kerstbrunch op donderdag en vrijdag. Vanaf
11.00 zijn de ouders ook welkom. De kinderen
mogen samen met hun ouders wat lekkers maken.
Waarvan we gaan smullen op deze dag.
Groetjes, Lutske
Even voorstellen: op de Peuteropvang
Hallo, ik ben Karlijn Hellwich, 37 jaar waarvan 12
jaar samen met Jaap. Wij hebben 3 kinderen, 1
meisje van 7, Lorena en 2 jongens van 15
maanden, Dean en Rayven.
Ik werk sinds half oktober voor het COG, hiervoor
heb ik 15 jaar voor kdv pinokkio gewerkt, waarvan
12 jaar locatiecoördinator van de nso in mfa pittelo.
Ik werk 2 ochtenden op de peuterspeelzaal in De
Kiem, wat ik ontzettend leuk vind, en ben net
gestart met de opvang op Het Octaaf in assen,
waar ik nu 3 middagen de opvang verzorg. Dit

mag ik van het begin aan opbouwen en dat is een
fantastische kans.
Verder vind ik het leuk om in mijn vrije tijd te
puzzelen, haken en leuke dingen doen met mijn
gezin, familie en vrienden.
Groetjes, Karlijn
Oudercommissie Peuteropvang De Kiem
De Peuteropvang De Kiem heeft een Ouder
Commissie (OC). In de OC zitten ouders met een
kind dat gaat naar de peuteropvang. De OC helpt
de juffen bij activiteiten, maar mag ook
meebeslissen over een aantal beleidszaken. Er
wordt 6x per jaar vergaderd.
Loop je ergens tegenaan bij de Peuteropvang, dan
kan je dit bij de leden melden. Zij nemen het mee
naar de vergadering. De notulen van deze
vergaderingen komen op het prikbord van de
Peuteropvang te hangen. Daarnaast is er een map
aanwezig in het lokaal met daarin de vorige notulen
en het regelement. Deze zijn voor iedereen
inzichtelijk.
Op dit moment zitten er naast de beide
schooldirecteuren, ook 3 ouders in de OC. Dit is
genoeg om de OC op te starten, maar we zijn wel
op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het je leuk om ook
in de OC te komen of wil je meer informatie?
Spreek ons even aan!
Namens de oudercommissie,
Anoek Meijerink
Lekker lezen!
Onderaan in deze Nieuwsbrief kunt u lezen hoe
belangrijk en hoe leuk lezen is. Lies Molter van de
Bibliotheek heeft er een mooi artikel
over
geschreven.
Op school besteden we veel aandacht aan het
leesonderwijs. De kinderen lezen zelfstandig of met
hun tutor, de leerkrachten lezen regelmatig voor,
kinderen mogen hun boek presenteren aan de
groep. Lezen is leuk en lezen is leerzaam!

Namens het team wens ik u allemaal een
hele fijne kerstvakantie en prettige
feestdagen toe!
Vriendelijke groet,
Henny Janssens

Agenda
21 december
22 december
25 december
t/m 5 januari
8 januari 2018

Kerstviering in school
18.30 uur
Kinderen om 12.00 uur
vrij.
Kerstvakantie
Volgende Nieuwsbrief

Bijbelvertelrooster
18-12 t/m 24-12
Thema: Een lied uit de hemel

Lucas 2: 1-20 en Johannes 1: 1-18

Jezus wordt geboren in Bethlehem. Herders in het
veld horen een bijzonder lied en gaan op weg. In
de bovenbouw lezen we ook uit Johannes 1, waarin
bezongen wordt dat het licht in de wereld gekomen
is.

Wie leest, leert de wereld!
Waarom lezen?
Waarom is het belangrijk om kinderen aan te
moedigen om te lezen? Het maakt een groot
verschil in het leven van kinderen of ze lezen of
niet. Want lezen is noodzakelijk voor leren en
ontwikkelen. Uit verschillende onderzoeken blijkt
dat voorgelezen worden vanaf de babytijd en zelf
lezen vanaf 5-6 jaar oud een positieve invloed heeft
op de ontwikkeling en schoolcarrière van een kind.
Wie goed leest en verhalende en informatieve
teksten begrijpt, kan kennis opdoen en zich
ontwikkelen. Verhalen
en
gedichten
helpen kinderen ook om zich beter in te leven en
om meer begrip te hebben voor anderen. Zo
kunnen zij beter meekomen in de samenleving.
Wat doet school om het lezen te bevorderen?
Naast het gewone leesonderwijs, doet CBS de
Wingerd mee aan de aanpak de Bibliotheek op
school. In deze landelijke aanpak werken
bibliotheek en school structureel samen aan
leesbevordering. Er is een bibliotheek in school en
kinderen lenen daar regelmatig boeken voor in de
klas. In de klas is dagelijks aandacht en tijd voor
voorlezen, vrij lezen en wordt er regelmatig over

boeken gepraat. Daarnaast doet de school mee
aan allerlei leesprojecten (bv. leesvirus in groep 6,
Drentse Kinderjury in groep 8) en landelijke
campagnes rond lezen en boeken (zoals
Kinderboekenweek, Nationale Voorleesdagen,
Voorleeswedstrijd).
Binnen de Bibliotheek op school staat het
leesplezier centraal. Immers, als je lezen leuker
gaat vinden, word je een betere lezer!
Hoe kun je als ouder leesplezier stimuleren?
Als ouder heb je meer invloed op het lezen van je
kind dan je misschien denkt. Juist als er thuis
aandacht is voor (voor)lezen gaat je kind lezen
leuker vinden en meer en beter lezen. Enkele tips:
- blijf voorlezen, ook als je kind al zelf kan lezen
(maar die leuke, dikke boeken te moeilijk vindt);
- ga samen naar de bibliotheek en laat je kind
kiezen wat hij/zij leuk vindt. De bibliotheek is gratis
voor kinderen tot 19 jaar!
- geef eens een boek cadeau;
- vraag af en toe iets over het boek dat je kind
leest, dit maakt kinderen enthousiaster voor lezen!
Websites voor leuke boeken
Tot slot enkele handige websites om leuke boeken
te zoeken:
Leesplein; geeft voor alle leeftijden leuke
boekentips,
informatie
over
schrijvers
Bibliotheek op school CBS de Wingerd : boeken
over actuele thema’s, tips voor leuke leesboeken
en onderwerpen voor werkstukjes. De tabs ‘kijk in
de kast’ en ‘zoekmachine’ zijn gekoppeld aan de
boeken in de (school)bibliotheek
en via de
zoekmachine kun je ook websites en filmpjes
vinden die geschikt zijn voor het basisonderwijs.
Veel leesplezier en hopelijk tot ziens in de
bibliotheek!

Lies Molter, educatiemedewerker Bibliotheken
Midden-Drenthe

Jeugdige Flessenhelpers gezocht!
6 januari dan is de flessenactie van Wij zijn
Bovensmilde en de PKN Bovensmilde.
We zijn veel handjes nodig om de flessen op te
halen die dag en in te leveren bij de Poiesz.
Opgavestrookje
Daarom kunnen de basisschoolleerlingen van
Bovensmilde zich weer via het opgave strookje
aanmelden.
Deze week zijn de strookjes uitgedeeld en je kan
ze ingevuld inleveren in de MEGA fles die bij de
uitgang van de school staat.
VIP
Alle kinderen die hun strookje hebben ingeleverd
en zaterdag 6 januari komen helpen worden weer
automatisch VIP voor alle jeugdactiviteiten
georganiseerd door Wij zijn Bovensmilde en
Jeugdwerk!
Dus lever je strookje in, word VIP én
flessenhelper op 6 januari!
6e Editie Mega Speeldag Bovensmilde
Op donderdag 4 januari 2018 is het weer zover!
Dan is alweer de 6e editie van de Mega Speeldag;
hét luchtkussen spektakel voor alle kinderen t/m
groep 8.
Tijdens deze dag zullen diverse luchtkussens,
waaronder 2 grote stormbanen, worden opgesteld
in de sporthal van MFA De Spil in Bovensmilde.
(Floralaan 2, 9421NN Bovensmilde)
Uiteraard is er ook weer een echte kinderbioscoop,
de gehele dag gratis ranja, kun je een draai geven
aan het rad van fortuin én kun je je laten
schminken.
De entree bedraagt maar €3 per kind! (Ouders
mogen gratis naar binnen en in de sportkantine is
tijdens de Mega Speeldag eten en drinken te koop)
Kortom, een leuk en goedkoop dagje uit! De Mega
Speeldag duurt van 11:00 uur tot 16:00 uur en
wordt georganiseerd door Wij Zijn Bovensmilde©.
Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar
info@wijzijnbovensmilde.nl

