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Van de directie 
Na bijna twee weken zitten we al weer aardig 
in het ritme van de school. Verbazend hoe snel 
sommige zaken weer wennen. Hier en daar nog 
een onwennig gezicht, maar, zo zeggen we dat: 
De kop is er af!   We bedoelen dan dat we zijn 
begonnen. Een nieuw schooljaar ligt er voor 
ons. Wat het ons gaat brengen? Wij weten het 
niet. De afgelopen dagen hebben we genoten 
van een prachtige nazomer. We startten het 
schooljaar door met elkaar te luisteren naar 
wat de Israëlieten deden om te blijven denken 
aan wat De Heere deed: Het oprichten van 
gedenkstenen. Een oproep die we moeten en 
mogen navolgen, maar ook een oproep die we 
willen meegeven aan de kinderen van onze 
school. Ik weet wel dat we als 
onderwijsinstituut de verantwoordelijkheid 
hebben kinderen te leren en ze zo voor te 
bereiden op het vervolgonderwijs en de 
maatschappij, maar er is meer. We mogen 
kinderen ook vormen. Dat is primair de taak 
van u als ouder, maar op school mogen we daar 
een vervolg aan geven en samen met u deze 
mooie taak oppakken. Het is niet alleen mijn 
wens om zo het jaar in en door te gaan, maar 
er ligt ook een Bijbelse opdracht hiervoor. 
Spreuken 22:6 zegt namelijk:  
 
Leer den jongen de eerste beginselen naar den 

eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden 
zijn, zal hij daarvan niet afwijken. 

 
Lief en leed 
In de vakantie is de oma van Reinier Sloetjes  
(groep 8) overleden. We wensen Reinier en zijn 
familie Gods nabijheid toe. 
De vader van Evert Hoff en man van juf Cornelie 
is net voor de vakantie geopereerd aan zijn rug. 
We wensen hem sterkte met revalideren. 
De moeder van Samuël, Aiyven, Jozua, Martha 
en Elyza heeft in de vakantie haar voet/been? 
gebroken.  We wensen haar een voorspoedig 
herstel toe. 

Onze schoonmaakster, Janne Lin, heeft corona. 
We wensen haar beterschap en hopen dat ze 
haar werk op school weer snel op kan pakken. 
De eerste kinderen zitten inmiddels ook weer 
in quarantaine vanwege corona. We hopen dat 
zij snel weer naar school toe kunnen. 
 
!!Ouderenquette!! 
Diverse ouders hebben de ouderenquette 
reeds ingevuld, maar nog niet iedereen, zou u 
dat alsnog willen doen. Het kan tot en met 
vandaag. 
 
Ledencontributie 
Van heel veel leden hebben we de contributie 
reeds ontvangen, hartelijk dank daarvoor. 
Heeft u uw contributie nog niet betaald, zou u 
dat alsnog willen doen? 
 
Nieuwe leerlingen 
Na de zomervakantie zijn er een aantal nieuwe 
leerlingen in groep 1 gestart. We heten Xavier 
Ebbers, Vieve Schot, Levi den Hertog en Elyza 
van der Meijden, welkom op De Wijngaard. We 
wensen jullie een hele fijne tijd op onze school.  
 
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 is/zijn?  
 
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.  
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: 

 
In school gebruiken we onze kleine 
groepjesstem. 
 
We groeten elkaar als we        
binnenkomen en weggaan. 

 
Jaarplanning 
Nu we werken met Parro is de agenda daar ook 
zichtbaar. 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?  
 
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.  
 
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. 

 
Kwink 
In de vorige brief gaven we u informatie over 
Kwink, bij deze nieuwsbrief nogmaals de twee 
bijlages. 
 
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 3-4: Mylene Wiltink en Rida  
Bouman 
Groep 5-6: Marieke Bulten en Hester Evers 
Groep 7-8: Henrine Schot en Rebekka Wiltink 
Zoals u kunt zien hebben we dus nog 2 ouders 
in groep 1-2 nodig, Aanmelden kan via 
marielle@bsdewijngaard.nl. 
 
Luistergesprekken 
Op woensdag 15 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, evenals 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 
Woord en Daad. 
 
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 veel leerlingen 
alleen kraanwater te drinken op school. 
Meedoen met Kraanwaterdag is leuk en 
leerzaam. Op woensdag 22 september zullen 
wij als school meedoen met de Kraanwaterdag. 
 
Hulp gevraagd 
Al jarenlang heeft Femke Klap wekelijks de was 
voor onze school gewassen.  Na al die jaren van 
trouwe dienst, wil zij nu graag stoppen. Femke, 
heel hartelijk bedankt voor je inzet! 
U begrijpt dat we op zoek zijn naar iemand die 
nu de was voor zijn/haar rekening wil nemen. 
Wilt u ons helpen door 2 keer per week onze 
was te wassen? Wanneer u dit voor de school 
wilt doen, mag u zich melden bij 
Marielle@bsdewijngaard.nl 
 
Koffie uurtje 
Op 28 september zullen we weer ons eerste 
koffieuurtje houden. Dit kan gelukkig 
doorgaan, mits we de 1.5 meter in acht nemen. 
Tijdens het koffieuurtje 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 €15,-  
2 kinderen uit een gezin €20,-  
3 kinderen uit een gezin € 25,- 
 Vanaf  dinsdag 7 september van 15.15 – 15.45  
uur zijn we wekelijks open. ( behalve in de 
vakanties) 
Het is de bedoeling dat de kinderen de boeken 
die ze hebben geleend, op 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 via de tuindeur. 
We hopen op een goede opkomst en wensen 
de kinderen veel leesplezier! 
 
Belangrijke data 
15-09: Luistergesprekken 
21-09: Consultatie 
22-09: Kraanwaterdag 
27-09 / 08-10: Kinderboekenweken 
01-10: Studiedag personeel -> leerlingen zijn 
vrij! 
18 t/m 22-10: Herfstvakantie 
 
Een hartelijke groet vanuit De Wijngaard, 
Hans Roodbeen 
directie@bsdewijngaard.nl
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