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Van de directie 
Temidden van een turbulente wereld, zowel in 
het groot als in het klein: Landen in oorlog met 
elkaar, miljoenen mensen die sterven van 
honger, landen die hoog op een lijst staan van 
christenvervolging, maar ook pijn en verdriet 
heel dichtbij. Ik hoef daarbij alleen maar te 
verwijzen naar het stukje tekst Lief en Leed 
hieronder. Zorgen binnen het team over hoe 
we het komende jaar de groepen gaan 
bemensen. 
Daarnaast ook dankbaarheid en vreugde. 
Opnieuw het stukje tekst hieronder. Dat is niet 
waar ik de aandacht voor vraag. Opeens tussen 
al deze droeve en blijde dingen horen we: 

Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet 
op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u 
opgenomen is in den hemel, zal alzo 
komen, gelijkerwijs gij Hem naar den 
hemel hebt zien heenvaren. 

Hoop en verwachting spreekt uit deze 
woorden. We leven naar de herdenking van de 
uitstorting van de Heilige Geest. Jezus zelf 
noemde Hem De Trooster. Een geweldige 
boodschap die we ook op school mogen 
doorgeven. 
 
Lief en leed 
In de afgelopen weken zijn er enkele gezinnen 
verblijd met de geboorte van een baby. 
Bij familie Hanskamp is er een dochter geboren. 
Mirre is het zusje van Sele (gr1) en Jade. Van 
harte gefeliciteerd met jullie dochter en zusje. 
Bij de familie Ebbers is ook een dochter 
geboren. Nové is het zusje van Xavier (gr 1) en 
Laurent.  Gefeliciteerd! 
We wensen jullie als ouders Gods zegen toe bij 
de opvoeding van jullie kinderen.  
Naast blij nieuws, kwam er ook verdrietig 
nieuws binnen.  
Na een ernstig ongeluk is heel onverwachts, 
Thilbert Ordelman overleden. Hij was de oom 
van Lynn van Baren (gr 3). We wensen Lynn en 
haar familie Gods nabijheid toe. 
 

 
 
Bij juf Elsbeth is er ook rouw in de familie 
gekomen, na het overlijden van haar vader.  
We condoleren juf Elsbeth en Stefan, Joël en 
Nathan met het sterven van hun vader, 
schoonvader en opa. We wensen hen de 
nabijheid van De Heere God in hun verdriet.  
Niek schenkeveld heeft een operatie aan zijn 
oog gehad. De operatie is goed verlopen en 
Niek is ,nu zonder bril, weer op school.  
 
Nieuwe collega’s gezocht 
U heeft vast de advertenties langs zien komen. 
Er is hierop  een enkele reactie gekomen. Voor 
de details verwijs ik u naar het bericht van het 
bestuur. Het is begrijpelijk dat u zich afvraagt 
hoe het er voor het komende schooljaar uitziet. 
Welke juf of meester voor welke groep? Toch 
wil ik u om geduld en begrip vragen. Wanneer 
u uw zorg of vragen kwijt wil, nodig ik u uit om 
hierover met mij in gesprek te gaan. Mijn 
contactgegevens staan onderaan deze 
nieuwsbrief. Niet zo heel lang geleden vroeg 
iemand mij: Is de nood dan echt zo hoog? Ik heb 
dat moeten be-amen.   
 
Van het bestuur 
Het bestuur is blij dat er de afgelopen tijd twee 

sollicitanten zijn benoemd. Gerline Kooyman-

Bos en Eva Verhulst-Bulten zullen als zij-

instromer aan de slag gaan na de 

zomervakantie. Gerline gaat direct een deel 

van de vacatures invullen. Omdat Eva nog heel 

weinig onderwijs ervaring heeft, gaat zij eerst 

als extra handen in de klas meelopen om op 

termijn zelfstandig voor de groep te gaan. 

Echter staat een flink deel van de vacature nog 

open. De komende tijd zal de advertentie nog 

in diverse (online) kranten en kerkbodes staan. 

Deelt u de advertentie ook in uw netwerk? We 

hopen en bidden op meer sollicitanten en zijn 

de Heere dankbaar dat Hij aan onze school 

denkt. 

Oproep voor een gastouder 
Vanaf september 2022 zijn wij op zoek naar een 
opvangadres voor onze twee dochters, Yaël en 



Eva, 6 en 5 jaar. We zoeken iemand die op de 
dinsdag de kinderen voor en na schooltijd 
opvangt en ook zorgt voor het vervoer van en 
naar school. De opvang in de vakanties kan in 
overleg. Kent u of bent u iemand die dit zou 
willen doen, laat het weten via 06-40753386 
(Annerieke). We gaan in gesprek, maken kennis 
en uiteraard staat er een vergoeding 
tegenover.   
Met vriendelijke groet, 
Cris & Annerieke Gijsbertsen 
Yaël en Eva 
 
Regel van de maand 
Iedere maand zal er een specifieke regel 
centraal staan. Tevens herhalen we een regel. 
De komende maand gaat het om deze regels: 
 

 
We houden ons aan de regels! 
 
 

Herhalen: 
 

We zijn zuinig op onze spullen en op 
die van een ander. 
 

 
Koningsspelen 
Dankzij de fantastiche organisatie van de 
oudercommissie en een aantal leerkrachten, 
kunnen we terugzien op een heerlijk ontbijt en 
fijne spelen. Hartelijk bedankt! Het was ook fijn 
om u als ouders, groot-ouders en 
belangstellenden, te ontmoeten.  
 
Schoonmaak 
In de meivakantie is er weer een deel van de 
nieuwe ventilatie aangebracht. Daarna is er 
door een groep ouders schoongemaakt. Ook is 
de vloer weer in de was gezet.  
Aan het eind van de vakantie zijn alle lokalen 
weer ingericht en konden we in een een schone 
school weer aan de slag.  
Ouders, bedankt voor jullie hulp! 
 
Avond4daagse 
In de week van 16 – 20 mei is het weer 
avond4daagse. Dit schooljaar wordt er niets 

vanuit school georganiseerd. We zijn wel op 
zoek naar 2 á 3 ouders die dit voor het 
schooljaar 2022 – 2023 willen organiseren. U 
kunt zich aanmelden bij Marielle via de mail: 
marielle@bsdewijngaard.nl.  
 
Herinnering aanmelding leerlingen 
De afgelopen periode hebben een aantal 
ouders een inschrijfformulier opgevraagd, om 
hun zoon of dochter als toekomstige leerling 
van onze school aan te melden.  
Denk u er aan om het inschrijfformulier voor 1 
juni weer in te leveren bij school? 
 
Schoolreis 
De leerlingen van groep 1-4 hopen op 14 juni 
op schoolreis te gaan.  De leerlingen van groep 
5-7 hopen op 15 juni op schoolreis te gaan. 
De leerlingen van groep 8 hopen van 29, 30 juni 
en 1 juli op kamp te gaan. Meer informatie over 
de schoolreis of kamp volgt nog. 
 
Contactavonden 
Op 21 en 22 juni hopen we weer onze 
contactavonden te houden. U kunt dan als 
ouders 10 minuten met de leerkracht van uw 
zoon/ dochter spreken. We zullen samen de 
ontwikkeling van uw kind gebruiken. 
 
De ouders van leerlingen uit groep 7, zullen ook 
vast een voorlopig advies voor het VO 
ontvangen. U kunt zich dan mogelijk al wat 
gerichter verdiepen in het VO.  
 
Belangrijke data  
02-06: Bijeenkomst Pinksteren 8.45 uur 
06-06: 2e Pinksterdag 
10-06: Koffie uurtje 
14-06: Schoolreis groep 1-4 
15-06: Schoolreis groep 5-7 
21-06:Contactavond 
22-06: Contactavond 
 
Een hartelijke groet vanuit De Wijngaard, 
 
Hans Roodbeen 
directie@bsdewijngaard.nl 
06-295561
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