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Van de directie 
En weer ligt er een nieuwsbrief op de mat met 
daarin zaken die in de school zijn gebeurd en 
waar we met dankbaarheid op terugkijken, 
maar ook plannen die nog voor ons liggen. Op 
dit moment van schrijven worden laatste 
bordjes en bekers schoongemaakt van het 
pannenkoekenfestijn in groep 1 en 2. Wat een 
gezelligheid en even spannend omdat de 
stroom uitviel. Gelukkig was William Ebbers 
binnen anderhalve minuut ter plaatse en kon 
het bakken weer snel doorgaan.  
De school, een leer en leefgemeenschap. 
Kinderen leren en leven, collega’s leren en 
leven. We ervaren soms moeiten, maar ook 
hele mooi dingen. Zo staan we met elkaar in 
verbinding en wanneer die er niet meer is, 
proberen we dat te herstellen. We ervaren dat 
PCM ons hier erg bij helpt. Hierbij realiseren we 
ons dat we in een gebroken wereld staan, maar 
dat onze Schepper ons heeft gemaakt met het 
vermogen elkaar te zien en zo mogen we elkaar 
en onze kinderen niet alleen zien maar ook 
heenwijzen. Heenwijzen naar het offer van De 
Heere Jezus, die kwam voor onze schuld. Ter 
overdenking in deze 40-dagen tijd. 
 
Personeel 
De afgelopen studiedag hebben we met elkaar 
de wensen voor het nieuwe schooljaar 
geïnventariseerd. Gerline gaf hierbij aan dat ze 
niet mee gaat naar het nieuwe schooljaar. 
Omdat ze nog niet gediplomeerd is als 
basisschoolleerkracht moet ze een verkorte 
PABO opleiding volgen. Zwangerschap, werken 
en een studie volgen is niet te combineren. Aan 
het eind van dit schooljaar gaat Gerline met 
zwangerschapsverlof en ze hoopt tot eind van 
het kalenderjaar de tijd te gebruiken om na te 
denken over haar verdere loopbaan. Dit 
betekend dat we opzoek gaan naar een nieuwe 
collega. Aanstaande zaterdag staat er een 

advertentie in de krant. We vragen u of u mee 
wilt denken en zoeken naar een, liefst ervaren, 
nieuwe collega. 
 
 
Studiedag 
Op 15 februari hebben we de laatste studiedag 
over PCM gehad. We hebben het gehad over 
heldere communicatie. Hoe stem ik af op de 
boodschap van de ander en kan ik mijn manier 
van communiceren aan laten sluiten bij de 
ander. Het was erg interessant.  
We voegen een link naar een podcast toe, 
waarin Alice Methorst (onze cursusleider), nog 
het een en ander vertelt over het aansluiten bij 
het karakter van je kind. 
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/hoe-
sluit-je-aan-op-het-karakter-van-je-kind-bij-
ons-thuis-46/id1493500621?i=1000597659927 
Op 9 maart hebben we ook een studiedag 
gehad. Dit keer stonden er meer verschillende 
onderwerpen op de agenda. Hoe gaat het met 
iedereen?, leerteams, formatie, werk en 
overleg met duo collega’s, groepsplannen  
maken etc.  
 
Rapporten 
Maandag 13 maart hebben de leerlingen hun 
rapport mee naar huis gekregen. We hebben 
nieuwe mapjes gekregen en de rapporten zijn 
voorzien van tabbladen zodat de juiste 
informatie beter gevonden kan worden.  
Wanneer u de rapporten bekeken hebt, wilt u 
ze dan weer meegeven naar school?  
 
Pannenkoekendag 
Als school doen we mee aan de 
pannenkoekendag. Er is voor alle groepen een 
verschillende activiteit. 
Groep 1-2: pannenkoeken bakken en zelf 
opeten op donderag 16 maart. 
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Groep 3-4: pannenkoeken bakken en 1 gast 
uitnodigen die in de klas mee eet. 
Groep 5-6: pannenkoeken bakken voor mensen 
uit de buurt van de school, aangevuld met opa’s 
en oma’s. 
Groep 7-8 bakt pannenkoeken voor ouderen op 
locatie de Knoop( Mullerstraat)  
 
Bijeenkomst Pasen 
Op donderdag 6 april houden we onze 
bijeenkomst rondom Pasen. We hopen dit keer 
stil te staan bij het thema: Levensgroot verschil. 
We houden de bijeenkomst gelijk aan het begin 
van de morgen om 8.45 uur. U bent van harte 
welkom om aanwezig te zijn! 
 
Koningsspelen 
Op vrijdag 21 april hebben we koningsspelen. 
De leerlingen van groep 1 worden die morgen 
ook op school verwacht.  Het programma voor 
deze morgen, ziet er ongeveer als volgt uit. We 
ontbijten in de klas, zingen bij de vlag en gaan 
spelletjes doen.  
De oudercommissie en een aantal leerkachten 
maken het programma. U hoort tegen die tijd 
nog meer relevante informatie. 
 
Schoonmaak 
In de meivakantie zal de vloer in de was gezet 
worden. Alle lokalen zullen  leeggeruimd 
moeten worden. Als alle lokalen leeg zijn, zal er 
ook vast een deel van de grote schoonmaak 
opgepakt worden. De schoonmaakcommissie 
regelt dit. Zij zullen informeren wanneer uw 
hulp verwacht wordt. 
 

Aanmelding nieuwe leerlingen schooljaar 
2023-2024 
We willen u erop attenderen dat die kinderen, 
die tussen 1 augustus 2023 en 1 oktober 2024 
vier jaar worden, aangemeld kunnen worden 
als toekomstige leerlingen van basisschool De 
Wijngaard. Wanneer u uw eerste kind 
aanmeldt bij onze school, nodigen we u uit voor 
een kennismakingsgesprek.  
Als uw kind vóór 1 oktober a.s. vier jaar wordt 
en u hem/haar nog niet hebt aangemeld, dan 
kan dat zeker nog. U kunt uw zoon of dochter 
aanmelden door een inschrijfformulier aan te 
vragen en dit ingevuld te retourneren. Het is de 
bedoeling dat de leerlingen uiterlijk 1 juni 2023 
aangemeld zijn. 
 
 
Belangrijke data 
28-03: Koffie uurtje 
06-04: bijeenkomst Pasen 
07-04: Goede Vrijdag  
10-04: 2e Paasdag 
12-04: Studiedag-> leerlingen zijn vrij 
18-04: Consultatie orthopedagoog 
18,19 en 20 -04: Eind cito groep 8 
21-04: Koningsspelen 
24-04 t/m 05-05: Meivakantie 
08-05: schoolfotograaf 
18-05: Hemelvaartsdag 
19-05: Vrije dag 
 
 
 
Een hartelijke groet vanuit De Wijngaard, 
Hans Roodbeen 
directie@bsdewijngaard.nl
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