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Van de directie 
Met dat ik deze nieuwsbrief schrijf gonst het 
van activiteiten in de school. Boodschappen 
uitladen voor het kamp, voorbereiden van het 
afscheid van groep acht, de boel aan de kant 
voor de schoonmaak en de laatste hand leggen 
aan de afspraken voor het komende schooljaar. 
We gaan nu echt richting de afronding van een 
bewogen schooljaar. De collega’s hebben zich 
enorm ingezet en een geweldige loyaliteit 
richting De Wijngaard aan de dag gelegd. Uw 
kinderen waren er goed mee. Goed in de zin 
van goed onderwijs, maar ook goed wanneer 
het gaat om ‘voorleven’ vanuit Bijbelse 
waarden en normen. Met recht een team om 
dankbaar voor te zijn en waar u met 
vertrouwen uw kinderen aan kunt 
toevertrouwen. Over ruim een week sluiten we 
voor een langere periode de deuren van de 
school. Mogelijk gaan meerderen van u op 
vakantie. Verweg of dichtbij, dat maakt geen 
verschil wanneer het gaat om de zegen en 
bescherming van onze God. Graag geef ik u, 
naast een welgemeende vakantiegroet ook de 
belofte mee vanuit Zijn Woord: 
 

Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw 
Bewaarder zal niet sluimeren. 

Ziet, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, 
noch slapen. 

 
Lief en leed 
Een periode van vakantie ligt voor ons. Een tijd 
waar we misschien naar uit zien. Anderen zien 
misschien wel tegen de vakantie op. Dit kan 
natuurlijk verschillende redenen hebben.  Wilt 
u  ook in deze vakantieperiode aan elkaar 
denken en voor elkaar bidden? 
 
Nieuwe collega’s  
De afgelopen periode hebben we regelmatig de 
zorg om personeel met u gedeeld. We zijn blij 
dat het bestuur in de afgelopen weken nog 2 
mensen heeft kunnen benoemen. Louise 
Jongsma uit Lunteren  en Rosan Evers-
Dijkshoorn uit Zelhem.  

Louise zal in groep 3-4 gaan lesgeven en Rosan 
zal als managementassistent aan de slag gaan. 
Dames, gefeliciteerd met jullie benoeming! We 
wensen jullie een hele goede en gezegende tijd 
toe op De Wijngaard. 
 
Afscheid collega’s 
Aan het einde van dit schooljaar nemen we 
afscheid van meester Sander Hoogendoorn. 
Vanaf januari 2022 heb je je ingezet voor de 
leerlingen van groep 7-8.   Werken met een 
groep leerlingen is echt hard werken, heb je 
ervaren.  Aan de andere kant heb je ook 
genoten van de dagopeningen en kennis die je 
mocht overdragen. We willen je heel hartelijk 
bedanken voor je inzet.  Voor de toekomst 
wensen we je Gods zegen toe. 
 
Ook juf Gerda  Wassink heeft zich een periode 
drie morgens in de week ingezet voor de 
leerlingen van groep 8.  Best bijzonder, je bent 
met verlof in Nederland en komt dan toch drie 
morgens werken. Gerda, we hebben het heel 
erg gewaardeerd dat je je op deze manier 
ingezet hebt voor De Wijngaard.  We hopen dat 
het werken op school je niet alleen energie 
gekost heeft, maar ook energie heeft 
opgeleverd. We wensen jou ook Gods zegen 
voor je persoonlijke leven en het werk in 
Albanië. 
 
Bedankt 
Aan het einde van het schooljaar willen we u als 
ouders in het bijzonder bedanken. Vanwege de 
corona  hebben we een bijzonder schooljaar 
achter de rug. We denken aan het  in 
quarantaine zitten als klas, groepen naar huis 
omdat er geen vervanging was, etc. Dit heeft 
ook veel  flexibiliteit en inzet van u als ouders 
gevraagd.  We zijn blij dat er begrip en 
medewerking was van uw kant. Dit hebben we 
bijzonder gewaardeerd. Daarnaast heeft u zich 
als ouders ook ingezet voor andere zaken in en 
rondom de school. Uw medeleven en gebed 
doen ons goed. Ook de praktische hulp wordt 
gewaardeerd. 
 
 



Afscheid  
Op maandag 4 juli hopen de leerlingen van 
groep 8 afscheid te nemen van onze school. 
Louise Ebbers, Samuël v.d. Meijden, Bente 
Schot, Seger Schot, Reinier Sloetjes en Evalynn 
Wassink gaan na de zomer naar het VO. Er ligt  
dan  een periode van  De Wijngaard achter 
jullie. Het is goed om samen terug te kijken, stil 
te staan bij wat er geleerd en meegemaakt is en 
afscheid te nemen. Hopelijk kijken jullie terug 
op een goede en leerzame tijd op De 
Wijngaard. Nu jullie de stap naar het VO gaan 
maken wensen we jullie Gods zegen toe voor 
de toekomst. De leerlingen van groep 8 hebben 
op 4 juli hun laatste schooldag en zijn dus de 
rest van deze week vrij.  
We nemen ook afscheid van Quinten en 
Hannah Heuvelink. Zij zullen na de vakantie in 
Tholen naar school gaan.  We zijn blij dat we 
jullie hebben mogen leren kennen en les 
mochten geven. We gaan jullie missen. We 
wensen jullie succes met de verhuizing en een 
goede een leerzame periode toe in Tholen We 
hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen daar. 
We wensen jullie Gods zegen toe voor de 
toekomst.  
 
Welkom op school 
Na de zomervakantie mogen we ook nieuwe 
leerlingen verwelkomen. In groep 1 zullen  Jan 
en Nyo van Baren, Celia Klap, Stefan Kreunen, 
Seber Ordelman, Mila de Pee  en James 
Schadron starten. Welkom! We wensen jullie 
een fijne tijd op onze school. 
Welkom aan de familie Robbertsen! Na de 
zomer zullen Boaz (groep 2) en Naomi (groep 4) 
bij ons op school komen. We wensen jullie een 
hele fijne tijd op De Wijngaard en hopen dat 
jullie je snel thuis zullen voelen.  
 
Grote schoonmaak 
De schoonmaakcommissie heeft de grote 
schoonmaak gepland op 27, 28 en 29  juni.  Zij 
hebben een rooster gemaakt en daarop 
aangeven wanneer u wordt verwacht om te 
helpen schoonmaken. Vele handen maken licht 
werk! 
 
 
 

Zingen 
De kinderen leren wekelijks een psalm, lied of 
tekst. Dit vinden  we heel waardevol.  
Misschien hebt u tijdens een bijeenkomst 
gemerkt dat we soms een psalm ritmisch 
zingen. We vinden het belangrijk dat de 
kinderen dat ook leren.  
 
Jaarsluiting 
Op donderdag 7 juli zullen we samen met de 
leerlingen de jaarsluiting houden.  We willen 
met de kinderen terugkijken naar het 
afgelopen schooljaar, nadenken over wat ze 
geleerd hebben over de Heere.   
U bent ook van harte welkom om aanwezig te 
zijn. We willen om 8.45 uur beginnen. 
 
Laatste schooldag 
Op vrijdag 8 juli hebben we onze laatste 
schooldag van dit schooljaar. Om 12.00 uur 
krijgen alle leerlingen vrij en begint onze 
vakantie. We wensen jullie allemaal een goede 
periode van rust 
(Voor de leerlingen van groep 1 is donderdag 7 
juli de laatste schooldag) 
 
Jaaropening 
Op maandag 22 augustus gaan de deuren van 
onze school weer open om de kinderen weer te 
verwelkomen.  U bent van harte welkom om bij 
de jaaropening aanwezig te zijn. Hoe laat de 
bijeenkomst begint hoort u nog van ons.  
 
Jaarplanning 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u 
van ons een planning met daarop de 
belangrijke data van studiedagen, vakanties, 
contactavonden, koffie uurtjes, etc.  We zullen 
ook de kalender in Parro weer invullen. 
 
Zendingsgeld 
Tot nu toe hebben we ongeveer € 734,65 
opgehaald voor het werk van stichting Ismaël. 
Samen met het bedrag van de sponsorloop en 
kleedjes markt, kunnen we € 4937 overmaken. 
 
Bieb 
Zoals u wellicht weet is er een bibliotheek op 
school. Deze is dinsdagmiddag geopend van 
15:15 tot 15:45 uur. Hier maken verschillende 



kinderen goed gebruik van, maar er kunnen er 
altijd nog meer bij.  
Nu het eind van het schooljaar nadert nog even 
een paar dingetjes: 5 juli is de laatste inleverdag 
van dit schooljaar. Willen jullie de boeken die je 
nu thuis hebt dan alsjeblieft inleveren?  Op die 
dag mag je dubbel boeken meenemen, zodat je 

je in de vakantie niet hoeft te vervelen      . In 
de vakantie is de bieb gesloten, zoals in alle 
vakanties. Vanaf dinsdag 23 augustus zijn jullie 
weer van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data  
27 t/m 29 juni: grote schoonmaak 
29 juni t/m 1 juli: kamp groep 8 
04 – 07 : afscheid groep 8 
05 -  07 : leerlingen kijken in hun nieuwe groep 
07 – 07 : jaarsluiting 8.45 uur 
08 – 07 : leerlingen om 12.00 uur uit. 
22 – 08 : start nieuw schooljaar. Het tijdstip van 
de jaaropening hoort u nog  
06 - 09 : Ledenvergadering van de 
schoolvereniging 
14 – 09 : luistergesprekken 
 
Een hartelijke groet vanuit De Wijngaard, 
 
Hans Roodbeen 
directie@bsdewijngaard.nl 
06-29556198
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