Nieuwsbrief: 8 januari 2018
Gelukkig nieuwjaar!
Vanmorgen hebben we met alle kinderen van de
school geproost op het nieuwe jaar. Onder het
genot van een beker ranja en een nieuwjaars
rolletje hebben we elkaar een gelukkig 2018
toegewenst.
Namens het team wens ik u ook een gezond en
gelukkig 2018 toe!
Vriendelijke groeten,
Henny Janssens

Nieuwjaars-Disco
De datum is bekend! De dansschoenen en de gel
kunnen weer uit de kast! We gaan weer
disco-en! Vrijdag 12 januari is het zover. De
kinderen van groep 1 t/m 4 zijn van harte welkom
van 18.30 tot 19.15 en van 19.30 tot 20.15
verwachten wij de jongens en meiden van de
groepen 5 t/m 8.
We hopen dat jullie allemaal komen, want je weet
hoe meer zielen hoe meer vreugd!
Nog even voor de ouders, het zal al wel bekend zijn
maar toch nog even dit: het is een kinderdisco, dus
niet voor papa’s en mama’s. Natuurlijk mag u uw
kind naar de schoolzaal brengen maar daarna is het
de bedoeling dat u afscheid neemt. De kinderen
hoeven uiteraard geen geld mee, zij krijgen drinken
en iets lekkers aangeboden door de ouderraad.

Goede doelen geld
Elke maandag kan er geld meegenomen worden
voor een goed doel. Dit doel is:
KWF kankerbestrijding
Vandaag is er €5,90 binnengekomen.
Welkom
We heten twee kinderen van harte
welkom bij ons op school: Jelmer
in groep 1 en Robin in groep 3. We
hopen dat jullie je snel thuis voelen
bij ons op De Wingerd.
Afscheid
Voor de vakantie hebben wij
afscheid genomen van Jelle en
Thomas. Zij zijn verhuisd naar
Appelscha. We wensen hen een
fijne tijd op hun nieuwe school.
PBS
Deze week staan de volgende regels centraal:
‘Wandel tussen de voetjes bij het oversteken’ en
‘Geef elkaar de ruimte en hang je kleding netjes op’
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Thema: Wat is wijs?

Matteüs 2: 1-23 en Matteüs 3: 1-12
Als je alles weet van de sterren en ook nog
ontdekt dat er een koning geboren wordt, moet
je wel erg wijs zijn. Maar toch hebben de
wijzen nog meer wijsheid nodig: De oude
boeken vertellen waar het kind precies
geboren is. Zo komen de wijzen uit het oosten
bij het kind terecht. Jozef en Maria moeten
vluchten omdat Herodes niet wil dat Jezus
koning wordt.

JOGG
Vanaf week 3 organiseert Jongeren Op Gezond
Gewicht (JOGG) Midden-Drenthe de actie ‘School
van de Week’. Elke week wordt er een basisschool
verkozen tot ‘School van de Week’. Alle leerlingen
van deze basisschool kunnen in de desbetreffende
week met 50% korting zwemmen bij de
zwembaden in Midden-Drenthe. Dit zal zijn op de
woensdag of zaterdagmiddag. Alle basisscholen in
de gemeente komen aan de beurt tijdens de actie,
ook de school van uw kind. Met de actie wil het
JOGG-team de kinderen stimuleren om meer te
bewegen en om de zwemveiligheid en het vrij
zwemmen te stimuleren. De kinderen zullen in de
desbetreffende
week
een
kortingskaartje
meekrijgen naar huis en mogen die week met
korting zwemmen. Dit initiatief is tot stand
gekomen door de zwembaden en JOGG MiddenDrenthe. Er wordt gehoopt dat zoveel mogelijk
kinderen gebruik van dit leuke aanbod. Het zal
natuurlijk leuk zijn als uw kind met vriendjes en
vriendinnetjes een leuke middag gaat zwemmen!
(Let op! Kinderen, die niet in het bezit zijn van een
zwemdiploma, zijn verplicht om met volwassen
begeleiding naar het zwembad toe te komen).
De week waarin de school van uw kind,
‘School van de Week’ zal zijn is: WEEK 3

