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Van de directie 
De laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar. 
Nog een paar dagen en we sluiten de school 
voor twee weken kerstvakantie. De afgelopen 
periode, maar in het bijzonder aankomende 
vrijdag staan we stil bij het wonder van Kerst, 
de geboren Koning der Joden, de Zaligmaker, 
het Licht der wereld. Paulus noemt Hem onze 
Heere Jezus Christus. Wanneer we zo deze 
Kerstdagen beleven mogen we met recht 
spreken van gezegende dagen en zingen we het 
Simeon na:  

Een Licht zo groot zo schoon, 
gedaald van ’s Hemels troon, 

straalt volk bij volk in de ogen. 
Ik wens u allen gezegende dagen en tot bij 
leven en welzijn in het nieuwe jaar. 
 
Welkom  
Na de kerstvakantie hoopt er weer een aantal 
nieuwe kleuters te starten. We verwelkomen 
Tijs van der Meijden, Jaïr Ebbers, Joël 
Kelderman, Linde de Jong, Twan Jobse en 
Elodie Wiltink. We hopen dat jullie je snel thuis 
zullen voelen bij ons op school!  
 
Harmke stelt zich voor 
Beste ouder(s) verzorger(s) en lieve kinderen,  
Graag wil ik mij als nieuwe juf even voorstellen. 
Ik ben Harmke Kreunen, getrouwd met 
Gerhard en we hebben een heel lief zoontje 
Gerjan, van bijna anderhalf jaar. Voor de 
meesten van jullie zal ik geen onbekend gezicht 
zijn, want, zoals denk ik de meesten wel weten, 
ben ik de tante van Isabel, Simone en Stefan. Ik 
hoop na de kerstvakantie te starten als 
interieurverzorgster, ik zorg er dan voor dat 
jullie allemaal een schone tafel hebben om aan 

te werken, fijn he!       Natuurlijk zorg ik er ook 
voor dat de lokalen en toiletten heerlijk worden 
schoongemaakt, zodat het allemaal weer 
heerlijk schoon en fris ruikt. Allemaal een hele 

fijne vakantie toegewenst en dan hoop ik jullie 
na de vakantie te ontmoeten. Hartelijke 
groeten, Harmke Kreunen. 
 
Personeel 
Zoals u weet is het een flinke uitdaging om voor 
alle groepen leerkachten te hebben. We zijn blij 
dat het tot nu toe gelukt is, maar we hebben 
wel een uitdaging als het gaat om vervanging. 
Op dit moment hebben we geen invallers tot 
onze beschikking. We proberen bij ziekte of 
afwezigheid van leerkrachten vervanging te 
regelen, maar de mogelijkheden zijn beperkt. U 
moet er dus niet van opkijken dat er mogelijk 
een keer een klas thuis moet blijven, omdat er 
geen vervanging is. Wanneer het voor u een 
organisatorisch probleem oplevert kijken we 
samen naar een oplossing. Daarnaast: 
Wanneer u mensen kent die beschikbaar zijn 
voor invalwerk, we hebben interesse! 
 
Kerstviering 
Op vrijdag 23 december starten we de dag met 
een kerstontbijt op school. Alle leerlingen (ook 
groep 1) gaan dan in hun eigen lokaal eten. Na 
het eten moet alles weer opgeruimd en 
afgewassen worden.  
Om 10 uur willen we starten met de 
kerstbijeenkomst. U bent van harte welkom om 
hierbij aanwezig te zijn. We hopen stil te staan 
bij het thema: “Jezus, het Licht van de wereld”.  
Na de bijeenkomst is er voor u koffie of thee en 
gaan de leerlingen nog even naar de klas om 
hun knutselwerkjes, kerstboek e.d. in 
ontvangst te nemen. Om  12.00 uur gaat de 
school uit. 
  
Studiedag  
Op maandag 9 januari heeft het personeel 
weer een studiedag. De leerlingen zijn deze dag 
dus nog vrij. We hopen op dinsdag 10 januari 



weer met alle leerlingen te starten aan het 
tweede deel van het schooljaar.  
 
Bericht van Sportservice Doetinchem 
DTC Sports is een nieuw project waarbij je 
kennis maakt met verschillende sporten en 
verenigingen uit Doetinchem. Elke periode van 
3 à 4 weken staat er een sport en vereniging 
centraal die je kunt uitproberen. Jij hebt 
hierdoor de tijd om te zien of deze sport echt 
bij jou past. Wie weet wordt het wel JOUW 
sport!? Vanaf vrijdag 13 januari gaan we van 
start met de eerste sport! Je kunt je aanmelden 
via www.sportpas.nl/doetinchem en zoek op DTC 
Sports. 

 
Ouderavond 
Op woensdagavond 18 januari staat er een 
ouderavond gepland. We hebben dhr. L. Snoek 
bereid gevonden om met ons het onderwerp 

“Geloofsopvoeding in de klas” te bespreken. 
Deze avond begint om 19:45 uur.  
 
Bonnen vor zendingsgeld 
Sinds afgelopen schooljaar zijn we overgestapt 
op bonnen voor het zendingsgeld. U koopt een 
vel van € 20. Hierop zitten 40 bonnen. Zou u, 
wanneer u geld hebt overgemaakt, dit willen 
doorgeven aan juf Greetje, haar mailadres is: 
greetje@bsdewijngaard.nl .  
 
Belangrijke data 
23-12: Kerstontbijt en kerstviering (gr. 1 ook 
naar school), school om 12:00 uit. 
09-01 Studiedag, kinderen zijn vrij 
18-01 Ouderavond met dhr L. Snoek 
 
Een hartelijke groet vanuit De Wijngaard, 
Hans Roodbeen 
directie@bsdewijngaard.nl
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