
 1 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

jaargang 24 - nr. 3 

november 2019 

                                           Bezoekadres : Ikeloane 10 9281 RB 

Corr. adres : Postbus  20 9280 AA       

         HARKEMA 

E-mail adres : wynroas@noventa.nl 

Website : wynroas.noventa.nl 

      

 

 

 

 

 

         

 

    

 

 

 

 

 

 

  

     In deze schoolbrief o.a. 

 

• Voorwoord     pag. 2 

• Personeel en ouders    pag. 2  

• Sinterklaas     pag. 3  

• In het kort     pag. 3 

• Kerstviering     pag. 5 

• Goede Doelen Kerstactie   pag. 5 

• Schoolarts     pag. 5 

• Goede Doelen nieuws    pag. 6 

• Fotomateriaal op sociale media  pag. 7 

• Vreedzame School    pag. 8 

• Data december                                               pag. 9 

• Leerlingennieuws    pag. 9 

 



 2 

Beste ouders / verzorgers, 

   

Beste ouder(s)/verzorger(s) 

‘Wonder boven wonder’ is het thema van Kind op Maandag in deze adventstijd.  

In de bijbelverhalen gebeurt het ene wonder na het andere. We beginnen deze periode met de 

profeet Jesaja, die schreef: ‘Gras kan verdorren en bloemen kunnen verwelken, maar het woord 

van God blijft bestaan.’ (Jesaja 40:8) Dat is een wonder.  

Maar het kan nog mooier: Honderden jaren nadat Jesaja dit schreef, werd iemand geboren die 

het woord van God opnieuw ging vertellen. Zijn naam was Johannes. Het was een wonder dat hij 

geboren werd. Maar het kon nóg mooier: Een engel ging naar Maria, een gewoon meisje uit 

Nazareth. Hij vertelde haar dat ze de moeder zou worden van Gods zoon. De Messias, die mensen 

een nieuwe toekomst zou geven. Het was een wonder, dat die engel aan Maria verscheen.  

Maar het kon nóg mooier: In het kerstverhaal zagen de herders een heel leger van engelen, die 

een hemels lied zongen. En het kon nóg mooier: In de stal zagen ze het kind Jezus, Gods eigen 

zoon die naar de wereld gekomen was. 

Zo stapelen de wonderen zich op in de bijbel. Dat is bijzonder en het geeft ook hoop voor de 

toekomst. Want als de wonderen blijven gebeuren in de bijbelverhalen, kunnen ze ook in ons eigen 

leven doorbreken. Met de kinderen gaan we deze weken dan ook op zoek naar het wonder. Onze 

wereld kan soms wel wat wonderen gebruiken. Als je naar het jeugdjournaal kijkt, zie je mensen 

die het moeilijk hebben. Mensen die bang zijn of verdrietig. Kan er ook voor hen een wonder 

gebeuren? Kerst houdt de hoop levend dat straaltjes licht kunnen doorbreken in een donkere 

wereld. Dat er kleine en grotere wonderen kunnen gebeuren in de levens van mensen.  

Want de wonderen zijn de wereld nog niet uit! 

Wij wensen u een fijne decembermaand!                                              ‘Team De Wynroas’ 

 

 

• Juf Sjoukje is nog steeds met verlof. Het gaat goed 

met juf Sjoukje en haar gezin. Het ligt in de lijn der 

verwachting dat juf Sjoukje haar werkzaamheden 

begin voorjaar 2020 weer zal hervatten. 

• Juf Avalon gaat 10 december met 

zwangerschapsverlof.  

Er is de afgelopen weken hard gewerkt om de 

vervanging rond te krijgen. Met behulp van eigen 

personeel en een nieuwe invalmeester zijn alle groepen weer 

bemand.  

Juf Jenny gaat op maandag en dinsdag groep 6A draaien en op woensdag t/m vrijdag gaat 

meester Sytse, die nu in groep 7B staat, deze groep doen. Juf Hannie is akkoord gegaan 

met een tijdelijke uitbreiding en staat nu van maandag t/m donderdag voor groep 3B/4A. 

Juf Jenny blijft de vrijdag in groep 3B/4A werken. 

Meester Roy Reininga komt ons tijdelijk versterken in groep 7. Hij werkt maandag en 

dinsdag in groep 7B naast juf Ria ( woensdag t/m vrijdag). Op woensdag werkt meester 

Personeel en ouders 

Voorwoord 
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Roy in verschillende groepen. We wensen iedereen veel succes in de (nieuwe) groep.  

En juf Avalon mag genieten van een welverdiend verlof en succes in de laatste weken van 

de zwangerschap. 

• Machiel Reinsma heeft afscheid genomen van de 

Schoolraad/MZR. Hij heeft enkele attenties ontvangen 

namens ‘De Wynroas”. Ook langs deze weg willen we 

Machiel nogmaals bedanken voor zijn inzet en 

betrokkenheid de afgelopen jaren! 

 

 

 

 

 

Sinterklaas op school. 

Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat 

woensdag 5 december Sinterklaas bij ons op school 

komt.  

Het is de bedoeling dat alle kleuters in de klas 

worden gebracht en dat de ouders daarna buiten 

op het grote plein wachten aan de kant van het 

lokaal van groep8 (meester Andries). Een aantal 

leerlingen van groep 8 zal iedereen daar de weg 

wijzen! De kinderen van groep 3 en 4 komen binnen 

wanneer de bel gaat. Vervolgens gaan de groepen 1 t/m 8 

naar buiten en wachten op de aangegeven plek op het plein. Alle 

ouders en andere belangstellenden mogen hier ook bij aanwezig zijn, maar 

gaan achter alle kinderen staan zodat de kinderen alles goed kunnen zien. Graag 

niet voor de ingang en bij het hek, want dan zien de kinderen Sinterklaas niet aankomen!  

Bij slecht weer vervalt het buitenprogramma. De kinderen gaan deze dag (gewoon) tot 

14.00 uur naar school. Vanaf 9.00 uur brengt de Goedheiligman een bezoek aan de 

groepen 1 t/m 4.  

 

 

Even voor de duidelijkheid: De groepen 1 t/m 8 vieren het Sinterklaasfeest op  

woensdag 5 december. Na de intocht om half negen op het bovenbouwplein brengt de Sint een 

bezoek aan de groepen 1 t/m 4. De groepen 5 t/m 8 vieren hun feest aan het eind van de 

ochtend en in de middag in eigen groep     

 

Afgelopen maand zijn er heel veel oudercontacten geweest in de vorm van oudergesprekken 

voor alle groepen. Hier is veel gebruik van gemaakt. Groep 8 heeft ook nog een informatieavond 

over de keuze van voortgezet onderwijs achter de rug. We kunnen terugzien op zeer geslaagde 

en zinvolle avonden.  

In het kort…... 
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• We merken dat er een vaste groep leerlingen bijna 

dagelijks te laat de school binnenkomt. Zou u er met uw 

kind op willen toezien dat de kinderen bij de eerste bel 

vlot naar binnen gaan, zodat de lessen om half negen, 

tweede bel, echt kunnen beginnen? Alvast d Schoolarts

     pag. 5 

ank voor uw medewerking! 

 

 

Er is een aantal ouders in de middenbouw die toch meerdere keren per week hun kind in 

de klas brengt. Dit is niet de bedoeling. In de eerste weken van groep 3 is het even 

wennen, maar daarna moeten deze kinderen hierin zelfstandig worden. Een dringende 

oproep aan de ouders om bij het hek afscheid te nemen!!!! 

 

 

Vooruitblik:  

Voor de kerstvieringen volgen wij in onze school een  “vierluik” (een programma verdeeld 

over vier jaren). 

Jaar 1: Kerstfair 

Jaar 2: Kerstviering in de kerk/centraal gebouw 

Jaar 3: Kerstwandeling 

Jaar 4: Kerstviering in de eigen groep 

Dit jaar “zitten we” in jaar vier. Verder in deze nieuwsbrief vindt u meer informatie rond de 

tijden en organisatie. 

 

 Kerstvakantie: 

Begint dit jaar op vrijdag 20 dec. en duurt t/m zondag 5 jan. De eerste schooldag in het nieuwe 

jaar is dus op maandag 6 jan. 2020.  

Vrijdag 20 december begint voor de groepen 2 t/m 8 om 12.00 uur de kerstvakantie.  

Zij komen dus “iets eerder uit”. Dit als compensatie van de kerstvieringen op woensdagavond 18 

december. De leerlingen van groep 1 zijn vrijdag altijd vrij. 

 

  
 Toch even herhalen: 

In de komende tijd van kerst en/of nieuwjaarswensen worden kaartjes e.d. nog wel eens in 

school uitgedeeld door leerlingen en in de kleuterbouw soms door ouders. Veel ouders vinden 

(en daar staan wij als medewerkers achter) dat dit eigenlijk via het thuisadres moet. Niet omdat 

het zoveel drukte geeft (dat valt best wel mee) maar omdat er altijd meerdere kinderen in een 

groep zitten die dan (bijna) nooit een kaartje krijgen en “dat doet best wel een beetje pijn”. 

Hetzelfde geldt voor uitnodigingen van verjaardagsfeestjes. Bovenstaande zal de meesten 

bekend voorkomen. Toch herhalen we het even, omdat nieuwe gezinnen hiervan wellicht niet op 

de hoogte zijn. Graag zien we hierin jullie medewerking ! 

 

 
De incasso voor de vrijwillige ouderbijdrage (schoolgeld dec.) wordt afgeschreven op maandag 

30  december.  
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Woensdag 18 december vieren we het kerstfeest met de kinderen, in eigen groep, 

van 17:15 tot 18:30 uur. Dit jaar willen we hierbij een kerstdiner organiseren. 

Vanaf maandag 9 december hangen er op de deur van het lokaal van uw kind 

papieren kerstballen met een eenvoudig gerecht. 

U kunt deze week zelf een kerstbal met recept van de deur halen. In de hogere 

groepen kunnen de kinderen zelf een kerstbal meenemen. 

Dit recept graag klaarmaken voor 8 a 10  personen en op woensdag 18 december tussen 17:00 

– 17:15 in de klas van uw kind brengen.   

Gerechten die warm geserveerd moeten worden graag ook warm brengen, eventueel met een 

theelichtje. Op school kunt u niets verhitten. 

 

Uw kind wordt woensdag 18 december om 17:15 op school verwacht in de klas. Om 18:30  uur is 

het kerstfeest afgelopen.  

 

Meenemen: Bord, beker, mes, vork, lepel, grote mok (voor de soep), alles voorzien van naam. 

Graag alles in een plastic zak, zodat het na afloop hier weer in kan. 

De kinderen van groep 1 t/m 4 kunt u dan na afloop van de viering uit de klas ophalen. De groepen 

5 t/m 8 komen zelfstandig 

 

We hopen op een ieders medewerking en maken er een fijn kerstfeest van!  

 

 

 

 

Anders dan voorgaande jaren komt de schoolarts nu meer verspreid over het jaar. 

Zodra er weer een ronde gepland wordt, dan krijgt u als ouder / verzorger een 

uitnodiging thuis gestuurd. 

 

 

 

 

 

Elk najaar hebben we een actie t.b.v. een goed doel. Dit jaar willen we graag speelgoed inzamelen 

voor de Speelgoedbank in Buitenpost. We houden deze actie in de week van 9-13 december.  

We hebben bewust voor deze week gekozen. De week daarvoor hebben de meeste kinderen 

Sinterklaas gevierd en is er nieuw speelgoed bijgekomen. Misschien kunnen de kinderen nu even 

kijken wat ze kunnen missen, zodat ze dat kunnen delen met kinderen die geen cadeautjes 

hebben gekregen. Als nu elk kind minstens één stukje speelgoed meeneemt, zitten we al over de 

200 stuks. Het speelgoed wordt naar de speelgoedbank “Op stelten” in Buitenpost gebracht. 

Hieronder wat meer informatie.  

Wij zijn Speelgoedbank op Stelten. Speelgoedbank op Stelten bestaat sinds oktober 2015.  

Wij geven speelgoed gratis weg aan kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Het 

speelgoed mag 1x per maand uitgezocht worden door de kinderen.  Het speelgoed mag gehouden 

Kerstviering  

Schoolarts 

Goede doel Kerstactie 
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worden. Dit hoeven we niet meer terug. De kinderen hebben 

allemaal een puntenkaart met 40 punten erop. Die 40 punten 

mogen verspreid over een jaar besteed worden aan speelgoed. 

Gezinnen die gebruik maken van de voedselbank, gebiedsteam, 

schuldsanering of een andere hulpverleningsinstantie, komen 

in aanmerking voor de Speelgoedbank. Het speelgoed wordt veelal door particulieren ingebracht 

die de zolder opgeruimd hebben. Ook krijgen we nieuw speelgoed binnen. Gekregen van mensen 

die ons initiatief een warm hart toedragen.  

Op dit moment hebben we genoeg spelletjes en puzzels. We nemen geen knuffels aan.  

Onze behoefte ligt nu meer bij speelgoed. Auto’s, poppen, tienerkamer decoratie etc. 

Het spreekt voor zich dat het speelgoed compleet en heel moet zijn. Als het niet compleet is of 

als het stuk is, kunnen we het niet weggeven, dus moet het alsnog weggegooid worden.  

Als u vragen hebt, zijn we telefonisch bereikbaar tijdens openingstijden van de Speelgoedbank 

op: 0511-401357 of op 06-10111520.  

Vragen stellen kan ook via onze Facebookpagina: 

https://www.facebook.com/speelgoedbankbuitenpost/ Of via onze website: 

www.speelgoedbankopstelten.nl  

Onze openingstijden van de winkel zijn: Dinsdag en donderdag van 9:00 uur – 14:00 uur en 

zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur. 

Zullen wij, als leerlingen van “De Wynroas” proberen zoveel mogelijk goed speelgoed in te 

zamelen, zodat we er andere kinderen blij mee kunnen maken? 

 

 

Adoptie: 

We gaan nu al weer een poos naar school en ik wil graag even het volgende 

onder de aandacht brengen. Op maandag mogen de leerlingen geld 

(“zendingsgeld”) meenemen. Van dit geld worden o.a. twee kinderen financieel 

geadopteerd, nl.: Sofia Hurtado uit Colombia en Wahyu uit Indonesië.  Ze 

hebben onze hulp nodig om een opleiding te kunnen volgen. In de meeste 

groepen hangt een kopie met een foto van Sofia en Wahyu en een 

spaarthermometer, zodat de leerlingen kunnen zien hoeveel ze al gespaard 

hebben. We merken dat het meenemen van het geld terugloopt.  

Alles is welkom: “Vele kleintjes maken een grote”. Laten we er met z’n allen voor 

zorgen dat deze kinderen naar school kunnen blijven gaan. 

Er wordt niet veel post meer verstuurd. Er gaat heel veel per e-mail. Het is bij 

de meeste ouders misschien niet bekend, maar toch zijn de postzegels nog altijd 

van harte welkom op school. De postzegels (ruim afgescheurd) kunnen bij de 

groepsleerkracht worden ingeleverd. Die zorgt er dan wel voor dat ze bij mij 

terecht komen. Waarom ruim afscheuren? De opbrengst gaat per gewicht en nu 

worden de postzegels ook niet beschadigd (stukgescheurd). De opbrengst wordt (via meester Bauke) 

aan een goed doel besteed.    

Goede Doelen nieuws 
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Onderstaande is een herhaalde oproep. Mocht u dit al hebben geregeld dan hoeft u met 

onderstaande niks te doen. Er zijn echter nog veel ouders die dit nog niet geregeld hebben! 

 

 

Ook dit jaar willen graag uw toestemming vragen voor het gebruik van eventuele foto’s en/of 

video’s waarop uw kind te zien is. Het gaat hierbij om gebruik van de foto’s en/of video’s op CBS 

‘De Wynroas’, die worden verspreid via:   

• Social Schools   

• Schoolwebsite   

• Social Media (denk facebook, twitter, etc) (bij ons niet van toepassing)  

• Documenten school (schoolgids, nieuwsbrief, schoolkalender, schoolkrant en/of 

schoolbrochures)   

• Groepsfoto van de schoolfotograaf   

• Kranten en huis-aan-huis bladen  

Uiteraard wordt er zo zorgvuldig mogelijk omgegaan met beeldmateriaal en worden geen foto’s 

of video’s gebruikt waarvan wij redelijkerwijs kunnen begrijpen dat u of uw kind publicatie 

daarvan niet op prijs zou stellen.    

Vanaf dit schooljaar vragen we uw toestemming via de app van Social Schools.   

Op deze manier kunt u eventueel altijd uw voorkeuren wijzigen en kan de leerkracht/school er 

rekening mee houden.  

Via de optie 'mijn kinderen' in de app kunt u zelf de beeldgebruikvoorkeuren opgeven voor uw 

kinderen. Bij elke optie graag 1 keuze aangeven.   
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Indien wij beeldmateriaal van uw zoon of dochter voor een ander doel willen gebruiken, dan zullen 

wij hiervoor apart uw toestemming vragen.   

Indien u toestemming geeft voor het gebruik van foto’s en video’s, dan geldt dit slechts voor het 

beeldmateriaal dat door of in opdracht van CBS ‘De Wynroas’ wordt gemaakt. Uiteraard kan het 

voorkomen dat ouders of leerlingen zelf foto’s maken op school of tijdens schoolactiviteiten.   
  

CBS ‘De Wynroas’ heeft geen directe invloed op de manier waarop dergelijk beeldmateriaal 

wordt gebruikt. Hierbij willen wij u dan ook vriendelijk verzoeken om beeldmateriaal slechts te 

gebruiken wanneer u hiervoor toestemming heeft gekregen van de leerlingen of ouders die op het 

betreffende beeldmateriaal te zien zijn.    

Uw zoon of dochter zal zelf ook een mening hebben over het gebruik van beeldmateriaal waarop 

hij/zij te zien is. We willen u dan ook graag vragen om de verzochte toestemming te bespreken 

met uw zoon of dochter. Hij/zij is dan ook op de hoogte van de redenen waarom u wel of juist 

geen toestemming geeft voor het gebruik van beeldmateriaal.  

Indien u toestemming geeft voor het gebruik van foto’s en video’s, dan kunt u deze toestemming 

altijd zonder opgave van redenen intrekken. Ook dit doet u dan via de Social School app. 

Uiteraard is het mogelijk om CBS ‘De Wynroas’ te verzoeken om een specifieke gebruikte foto of 

video van uw kind niet meer te gebruiken in een nieuwsbrief of de schoolkrant, dan wel om het 

beeldmateriaal te verwijderen van de website of de sociale media van CBS ‘De Wynroas’.    

Alle foto’s en video’s die gebruikt worden door CBS ‘De Wynroas’ vallen onder het privacybeleid 

van onze organisatie dat u binnenkort kunt vinden bij de informatie over social schools op onze 

nieuwe website. In het privacybeleid wordt uitgelegd door CBS ‘De Wynroas’ op welke wijze wij 

met de privacy en persoonsgegevens binnen onze organisatie omgaan.    

Alvast bedankt voor uw medewerking.   

 

     

 

 

 Mediatoren op het plein. 

 

Vorig jaar zijn we gestart met de "vreedzame school", 

waarbij de omgang met elkaar centraal staat. Afgelopen 

weken hebben we hard gewerkt aan de laatste zichtbare 

fase van deze methode. Namelijk het opleiden van 

mediatoren. 12 gekozen leerlingen uit groep 8 hebben de 

korte cursus gevolgd op school. Dit deden ze samen met een 

3-tal leerkrachten. Ze leerden hier omgaan met kleine 

conflicten. De 12 leerlingen hebben allen hun diploma 

behaald en zijn nu de mediatoren van de Wynroas.  

Dat betekent dat er elke dag een 2-tal mediatoren een 

pleinwachtdienst meedraaien. Ze ondersteunen de leerkrachten 

en lossen kleine geschillen op. Dit gebeurt natuurlijk onder 

toezien van de leerkrachten. Hiermee vergroten we als school 

de verantwoordelijkheid van de kinderen.  

 

Het is allemaal nog nieuw en we zijn nog in de opstart fase. 

We hopen voor de kerstvakantie al los te kunnen gaan! De 

mediatoren hebben er zin in en wij ook. 

 

 

De Vreedzame School 
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• 04 dec. woensdag  ’s morgens uitleen schoolbibliotheek 

• 05 dec.  woensdag Sinterklaasfeest groepen 5 t/m 8 

• 06 dec. donderdag type les nr. 3 van 10  

• 10 dec. dinsdag  ’s morgens uitleen schoolbibliotheek 

• 12 dec. donderdag type les nr. 4 van 10  

• 17 dec. dinsdag  ’s morgens uitleen schoolbibliotheek    

                                             (extra i.v.m. kerstvakantie) 

• 18 dec. woensdag ’s morgens uitleen schoolbibliotheek 

• 18 dec. woensdag Kerstviering van 17.15-18.15 uur op school 

• 20 dec. vrijdag  uitgave schoolbrief  

• 20 dec.  vrijdag  kinderen ’s middags 12.00 uur vrij 

• 21 dec. t/m 05 januari kerstvakantie 

• 28 dec. vrijdag  incasso van de vrijwillige bijdrage van de maand december 

• 06 jan  maandag start tweede helft van het schooljaar 

 

 

 

  

 

De volgende leerlingen worden 4 jaar en komen in december of gelijk na de kerstvakantie bij ons 

op school: 

Eline Luchtenberg 

Steffen Polders 

 

 

 

 
    

 

 

Ook kregen we een geboortekaartje van de familie: Wiert, Baukje en Jitze Nicolai.  

Jelle-Pieter is op zondag 10 november geboren 

Na een aantal jaren dromen     Geboren uit liefde 

Of er ooit nog een broertje of zusje zou komen  Kostbaarder dan goud 

Is het dan eindelijk zover     een nieuw leven 

Mijn kleine broertje Jelle is er.    aan ons toevertrouwd 

 

Langs deze weg ook de hartelijke felicitaties van het team van ‘De Wynroas’. 

Data december 

  

Leerlingennieuws 

  

 


