Nieuwsbrief: 5 februari 2018
Goede doelen geld
Elke maandag kan er geld meegenomen
worden voor een goed doel. Dit doel is:
KWF kankerbestrijding
Vorige week is er € 4,90 binnengekomen en
vandaag € 11,30

Met vriendelijke groet, namens het team,
Henny Janssens
Bijlage
Brief over de staking op 14 februari

Even voorstellen
Graag wil ik mezelf
even
voorstellen. Ik
ben Juf Kirsten Rollema
en
ben
vierdejaars
pabo student aan de
Stenden Hogeschool in
Groningen.
Het
komende halfjaar voer
ik mijn eindstage uit in groep 2 op
de maandag, dinsdag en woensdag. Dit
houdt in dat ik zelfstandig voor de klas
sta. Ik woon in Zeijen. In mijn vrije tijd lees
ik graag en vind ik het leuk om creatief bezig
te zijn! Ik kijk uit naar een gezellig en
leerzaam halfjaar!
PBS
Deze week staan de volgende regels
centraal:
‘Werk zelfstandig aan je taak en laat andere
kinderen doorwerken.’ ‘Vraag om hulp als
dat nodig is.’
Staking 14 februari
Zoals al eerder voorlopig was aangekondigd,
is het nu definitief dat we staken op
woensdag 14 februari.
Bij deze Nieuwsbrief is als bijlage een brief
toegevoegd met de uitleg waarom we het
noodzakelijk vinden om weer te gaan
staken. Daarin staat ook waarom het voor
De Wingerd van belang is dat we in actie
komen.
We realiseren ons dat het voor ouders
lastige situaties kan opleveren. We hopen
dan ook dat er maatregelen komen vanuit de
regering. We hopen op uw begrip.
Dalton Kindcentrum De Wingerd
Floralaan 1A
9421 NP Bovensmilde
tel: 0592 412991

Sponsorkliks: hoe was het ook alweer?
Bestelt u wel eens iets online? Dan kunt u
met één extra klik onze school sponsoren.
In plaats van rechtstreeks naar de website
van de webwinkel te gaan, klikt u op
onderstaande link.
https://www.sponsorkliks.com.
Daar typt u in wie u wilt sponsoren (de
Wingerd).
Daarna
komen
diverse
webwinkels in beeld en kunt u gaan
winkelen.
Een percentage van het aankoopbedrag gaat
dan naar uw sponsordoel. Het kost u niks,
behalve één extra klik voordat u de
bestelling doet.
Agenda
5 februari
9 februari
12 en 13
februari
14 februari
19 februari

e-mail:directie.wingerd@cogdrenthe.nl
website: www.cbsdewingerd.nl
Postadres: Postbus 12
9402 AA Bovensmilde

OR vergadering
Rapporten mee
Kijk en contactavonden
Staking
alle kinderen vrij
Volgende Nieuwsbrief

Bijbelvertelrooster
5 t/m 11-02-2018
Thema: Het groeit zomaar

Marcus 3: 13-19, 4: 1-20 en 4: 26-34

Jezus wijst twaalf leerlingen aan die hem kunnen
helpen. Hij vertelt over de zaaier die overal zaad
zaait, op de ene plek groeit het beter dan de
andere. Hij vergelijkt het koninkrijk van God met
een mosterdzaadje: dat lijkt misschien klein, maar
het wordt een grote plant waarin de vogels kunnen
schuilen.

12 t/m 18-02-2018
Thema: Storm!

Marcus 4: 35-41 en Marcus 5: 1-20

Jezus en zijn leerlingen komen in een storm op het
meer terecht. Terwijl de leerlingen in paniek raken,
ligt Jezus te slapen. Hij brengt de wind en het
water tot rust. Aan de overkant van het meer
woont een man met een storm in zijn hoofd. Ook
deze storm weet Jezus te bedaren.

