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Van de directie 
We zijn al meer dan twee weken van start na 
een lange periode van vakantie. Met 
dankbaarheid zien we dat kinderen weer met 
plezier naar school gaan alhoewel sommigen 
misschien nog wat onwennig. Ook de collega’s 
zijn weer vol enthousiasme en nieuw elan aan 
het nieuwe schooljaar begonnen. Het is even 
wennen dat we de me zovelen zijn, maar zoals 
gisteren op de leden vergadering werd gedeeld 
door de voorzitter zijn we dankbaar dat we met 
oude en nieuwe collega’s het werk op school 
weer ter hand mochten nemen. Er is veel gebed 
geweest en dat blijft nodig voor ons onderwijs, 
maar we mogen nu ook onze dank bij De Heere 
God brengen Die droeg en spaarde in de 
vakantie en ons nu weer de gezondheid geeft 
voor ons dagelijks werk. Een toekomst die voor 
ons onzeker is maar met Zijn hulp en bijstand 
kunnen we die met vertrouwen tegemoet zien. 
 
Lief en leed 
In de vakantie is er een zusje dochter en zusje 
geboren bij de familie Ebbers-Poppe. Naëma is 
het zusje van Jona, Fedde, Abe, Ethan en Jafeth. 
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van 
jullie dochter en zusje. 
Er is ook een dochter geboren bij de familie 
Kiezebrink – Ebbers. Gefeliciteerd! Dit meisje 
heeft de naam Filou gekregen. Zij is het zusje 
van Madé, Lasse en Simme. 
We wensen de ouders Gods zegen toe bij de 
opvoeding van hun kinderen.  
 
Schooltijden 
Na de vakantie is het voor iedereen weer even 
wennen om op tijd op te staan. Gelukkig 
merken we dat de meeste kinderen op tijd op 
school zijn. Toch zijn er ook regelmatig 

kinderen te laat op school. Wilt u zorgen dat uw 
kind(eren) op tijd op school zijn?  
 
Van het bestuur 
Dinsdag 6 september heeft de ALV 
plaatsgevonden. We kijken terug op een goede 
avond waarbij veel leden aanwezig waren. 
Helaas kon er geen stemming voor 
statutenwijziging plaatsvinden, omdat er 28 
leden te weinig aanwezig waren. Binnen vier 
weken krijgen de leden van de 
schoolvereniging een uitnodiging voor een 
nieuwe vergadering waarin gestemd gaat 
worden. 
Wel is er een stemming voor bestuursleden 
geweest. Aftredend en niet herkiesbaar waren 
Herbert Wiltink en Dorissa Ebbers. Aftredend 
en herkiesbaar was Everdien Lensink. Door 
leden gekozen bestuursleden zijn: Everdien 
Lensink, Herbert Evers en Nico Schenkeveld. 
 
Fruitdag 
Bij ons op school willen we gezond eten 
stimuleren. We hebben daarom 2 fruitdagen. 
Op dinsdag en donderdag brengen de kinderen 
en het personeel dus iets van fruit mee voor in 
de pauzes. Op de andere dagen is fruit 
natuurlijk ook een hele goede keus, maar mag 
het ook iets anders zijn.  
 
Waterdag 
Woensdag is waterdag. Dat betekend dat we 
op woensdag allemaal water drinken. Op deze 
dag brengen de kinderen dus geen frisdrank, 
sap of siroop mee. Ook op de andere dagen is 
water drinken natuurlijk een hele goede keuze. 
Vanuit de gemeente Doetinchem staat het 
stimuleren van water drinken op school hoog 
op de agenda. Op deze manier wordt gezond 
eten en drinken gestimuleerd.  



Jaarplanning 
Nu we werken met Parro is de agenda ook 
zichtbaar in Parro. Wanneer u Parro opent en 
in de onderste regel op het 2e icoontje drukt, 
wordt de agenda geopend.  
Deze agenda is ook te koppelen aan uw eigen 
digitale agenda, als u dat prettig vindt. 
Wilt u de belangrijke data vast in uw agenda 
noteren?  
 
Consultatie 
Op de jaarplanning ziet u een keer of 5 
consultatie vermeld staan. Onder consultatie 
verstaan we een bespreking met een 
orthopedagoog/GZ psycholoog  van Driestar-
educatief,   de IB-er, ouders en leerkracht. 
Johanna Hoogendoorn is als orthopedagoog/ 
GZ psycholoog verbonden aan onze school. 
Willemijn Markhorst is als jeugd- en 
gezinswerker verbonden aan onze school.  
Een leerling bespreken we als er vragen of 
zorgen om de ontwikkeling van de leerling. Een 
leerling kan alleen besproken worden na 
toestemming van de ouders. We zien u als 
ouders, als een hele belangrijke 
gesprekspartner en vragen u dus ook om 
aanwezig te zijn tijdens dit gesprek. Samen 
willen we rondom de leerlingen staan en 
zoeken naar wat voor dit kind nodig is.  
 
Pleinafspraken 
Voor de duidelijkheid zetten we nog even een 
paar zaken op een rijtje: 

• De karren en fietsen, mogen door de 
kinderen van groep 1-3 gebruikt worden. 
Het is de bedoeling dat ze op het 
verkeersplein blijven. 

• Op het raam van groep 1-2 staat middels 
een picto aangegeven of de kinderen 
wel/niet in de zandbak mogen spelen 

• Zandbak speelgoed en zand moet in/ bij de 
zandbak blijven. 

• Op het raam van groep 3-4 en in het werk 
en overleglokaal hangt een picto die 
aangeeft of er in de tuin achter de school 
gespeeld mag worden. 

• Alle kinderen met een step of skeelers, 
spelen daarmee op de ‘weg ‘(kleuterplein) 

en op de skeelerbaan (rond de 
duikelstangen op het bovenbouwplein). 

• Voetballen doen we in de voetbalkooi of 
met de paaltjes. 

 
Kwink 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar willen 
we u informatie geven over Kwink. Als u op de 
link klikt, komt u erbij. 
https://www.kwinkopschool.nl/kwink-
actueel/oudermagazine Daarnaast zal er bij 
deze nieuwsbrief een bijlage meegestuurd 
worden met de koelposter van Kwink.   
 
Scholing team 
Op woensdagmiddag 7 september krijgt het 
hele team een scholing Bedrijfshulpverlening 
(BHV). Voorafgaand aan deze middag heeft 
iedereen eerst een paar uur e-learning gevolgd. 
Deze middag krijgen we het praktijkgedeelte. 
Op deze manier zorgen we ervoor dat 
leerkrachten weten hoe ze moeten handelen 
bij calamiteiten.  
 
Begeleiding 
Na de vakantie zijn er nieuwe collega’s gestart. 
Deze collega’s krijgen begeleiding van ervaren 
leerkrachten. Zij maken de collega’s vooral 
wegwijs in school- en of groep specifieke zaken. 
Daarnaast wordt er begeleiding/coaching 
gegeven door een externe, mevr. G Wassink – 
Harrewijn. Zij richt zich vooral op zaken als 
bouwen aan een positieve groep en goed 
onderwijs. 
 
Klassenouder 
Voor de zomervakantie heeft er een oproep 
voor nieuwe klassenouders in de nieuwsbrief 
gestaan. We zijn blij te kunnen melden dat de 
volgende personen zich opgegeven hebben. 
Groep 1-2 : Nicole Besikci en ………. 
Groep 3-4: Bernadet den Hertog en Eveline van 
Baren 
Groep 5-6: Hester Evers en ……… 
Groep 7-8: Marieke Bulten en Mylène Wiltink 
Zoals u kunt zien hebben we dus nog 2 ouders  
nodig, Aanmelden kan via 
marielle@bsdewijngaard.nl. of een parro 
bericht. 

https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/oudermagazine
https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/oudermagazine
mailto:marielle@bsdewijngaard.nl


Luistergesprekken 
Op woensdag 14 september hopen we de 
luistergesprekken te houden. Tijdens deze 
gesprekken hebt u als ouders de kans om de 
leerkracht te infomeren over uw kind. Wat 
volgens u, relevant is voor de leerkracht, kunt u 
delen. U heeft via Parro al een uitnodiging 
gehad om u aan te melden   en een vragenlijst 
waarop u vast wat informatie kunt vermelden. 
Zo kunt u en de leerkracht zich vast 
voorbereiden op het gesprek.  
We hebben dit keer  op woensdag gesprekken, 
zowel ’s middags als ’s avonds. 
 
Zendingsgeld 
Het is een goede gewoonte om kinderen te 
leren, iets over te hebben voor onze naaste. 
Arm, behoeftig, vervolgd of in welke 
omstandigheid dan ook, iets opofferen voor 
hen die minder bedeeld zijn hoort bij het ‘leren-
christen-zijn’. Dat is de reden dat we kinderen 
vragen ’s maandags hun zendingsgeld mee te 
nemen.  
 
We werken ook met zendingsgeldbonnen. U 
kunt de bonnen bestellen door €20,00 (of een 
veelvoud daarvan) over te maken op het 
rekeningnummer van de school: NL33 RABO 
0313 645566. We vragen u te vermelden dat 
het gaat om zendingsgeldbonnen en de naam 
van uw kind(eren). De eerste periode zullen we 
sparen voor International Justice Mission. IJM 
is een wereldwijde organisatie. Ze werken 
samen met lokale rechtssystemen om slavernij, 
mensenhandel en geweld tegen mensen in 
armoede te stoppen.  
 
Kraanwaterdag 
Wereldwijd onderzoek toont aan dat 
kraanwater drinken ontzettend gezond is: het 
is goed voor je hart, brein, stofwisseling, 
alertheid en het voorkomt hoofdpijn. 
Schoolkinderen kunnen zich bovendien beter 
concentreren door het drinken van voldoende 
kraanwater. Daarom hebben al vele alleen 
kraanwater te drinken op school. Meedoen 
met Kraanwaterdag is leuk en leerzaam. Op 

woensdag 28 september zullen wij als school 
meedoen met de kraanwaterdag. 
 
Koffie uurtje 
Op 20 september zullen we weer ons eerste 
koffie uurtje houden. Tijdens het koffie uurtje 
komt er een onderwerp aan bod en kunt u in 
gesprek met andere moeders. Willemijn 
Markhorst, onze jeugd- en gezinswerker, zal 
ook aanwezig zijn tijdens deze uurtjes. Bent u 
nieuwsgierig, kom gerust eens kijken. Voor de 
kleine kinderen wordt er oppas georganiseerd. 
 
Bibliotheek 
Dit schooljaar is de  bibliotheek 
weer geopend. Alle kinderen  
van “De Wijngaard” zijn welkom  
om hier boeken te komen lenen.  
Kom jij gerust binnen lopen voor een kijkje, of 
als je lid wilt worden, van harte welkom!  
Een lidmaatschap kost per jaar:  
1 kind uit een gezin €17,50  
2 kinderen uit een gezin €22,50 
3 kinderen uit een gezin € 27,50 
Het is de bedoeling dat de kinderen de boeken 
die ze hebben geleend, dinsdagmorgen in een 
krat naast de deur van het bieblokaal, leggen. 
Na schooltijd komen ze boeken uitzoeken. 
Kinderen die dit nog moeilijk vinden worden 
door u, als ouder, geholpen. U kunt 
binnenkomen. 
We hopen op een goede opkomst en wensen 
de kinderen veel leesplezier! 
 
Belangrijke data 
06-09: Ledenvergadering “De Wijngaard” 
14-09: luistergesprekken 
20-09: koffie uurtje  
26-09 t/m 07-10: Kinderboekenweek 
28-09: Kraanwaterdag 
30-09:Studiedag personeel (leerlingen zijn vrij) 
04-10: Consultatie 
 Dierendag 
 
Een hartelijke groet vanuit De Wijngaard, 
Hans Roodbeen 
directie@bsdewijngaard.nl
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