NIEUWSBRIEF
Aan de ouder(s) / verzorger(s)Ap

November 2021
Voor alle data geldt: Deo Volente
www.bsdewijngaard.nl

Van de directie
Met regelmaat gebruik ik dit deel van de
nieuwsbrief om te vertellen hoe mooi en
waardevol het is om je werk in het onderwijs te
hebben. Zonder daar ook maar iets van af te
doen, wil ik ook een andere kant belichten. Elke
dag wordt er hard gewerkt om de kinderen het
onderwijs te geven wat ze nodig hebben. De
collega’s zijn elke dag druk doende met het
nadenken over wat het beste is om de kinderen
verder te helpen in hun ontwikkeling. Ze doen
dat op een manier die past uw kind, maar ook
zodanig dat ze zelf fit en gezond blijven. Elders
in deze nieuwsbrief kunt u lezen over wat we
hierin doen met betrekking tot Covid-19, maar
ook wat het van ons vraagt om een leerkracht
voor elke groep te hebben en te houden. Fijn
om te merken dat er wordt meegedragen en
gebeden. Een psalmversje tijdens de zondagse
dienst, de voorbede die klinkt. Zo kunnen we
elkaar tot een hand en een voet zijn.

dat dit niet fijn is, maar we hopen hiermee ons
steentje bij te dragen aan het open kunnen
houden van de school. Dit betekent dat we de
volgende afspraken maken:
• Ouders blijven buiten de school -> de
kinderen kunnen zelfstandig naar
binnen. Ouders komen dus ook niet
meer in het halletje bij de kleuters.
• De ouders die hun kind bij Wirrewar
brengen, brengen het via de buitendeur
van het lokaal (achter de school) en
dragen een mondkapje als ze in het
lokaal komen.
• Ouders zijn niet aanwezig bij het vieren
van een verjaardag op school.
Traktaties worden aan het begin van de
dag meegegeven met de kinderen of via
de buitendeur van het lokaal (achter de
school) aangegeven.
• De bieb is bereikbaar via de buitendeur
van het bieblokaal -> ouders zijn
verplicht een mondkapje te dragen.
• Het contactmoment van 1 december
zullen we digitaal houden.
• We
nemen
allemaal
onze
verantwoordelijkheid in het naleven
van de basisregels.
• Bij klachten blijven we thuis en laten we
testen.
• Op
het
schoolplein
houden
volwassenen 1.5 meter afstand.
• Het koffie uurtje komt te vervallen tot
nader order.

Lief en leed
In de afgelopen periode zijn er regelmatig
leerlingen in quarantaine geweest of moesten
ze ziek thuis blijven.
We zijn dankbaar dat we tot nu toe nog geen
klassen naar huis hebben moeten sturen
vanwege een uitbraak van corona of omdat we
ziek personeel hebben.
Afgelopen week is in de oom van Ilona van de
Berg (gr7) overleden. Vandaag hoorden we dat
de schoonmoeder van juf Dianne is overleden.
We condoleren Ilona en haar familie en juf
Dianne, haar man en kinderen en overige
familie met het verlies van hun geliefden en
wensen hen Gods nabijheid in deze moeilijke
periode.
Maatregelen cornona
Nu de besmettingen weer oplopen en de
maatregelen aangescherpt zijn, zien we ons als
school
ook
genoodzaakt
onze
verantwoordelijkheid te nemen. We begrijpen

Vacature
Helaas moeten we u melden dat er geen
sollicitanten voor leerkracht groep 7-8
gekomen zijn. Er wordt druk nagedacht en
onderzocht of we desnoods intern een
oplossing kunnen bedenken. Mochten we
intern de teamleden anders in gaan zetten dan
heeft dit natuurlijk een aantal consequenties.
Denk bijvoorbeeld aan: vervanging bij ziekte is
dan bijna niet meer mogelijk en worden de

leerlingen mogelijk naar huis gestuurd, het
plannen van afspraken voor gesprekken wordt
ingewikkelder, omdat collega’s vooral ingezet
worden voor het lesgeven, mogelijk krijgt uw
kind een andere leerkracht(en) voor de groep.
We zullen bij het zoeken naar oplossing en
invulling van de vacature steeds zoeken naar
wat goed is voor de leerlingen, het personeel
en u als ouders. We rekenen op uw begrip, als
het niet altijd mogelijk is om dit helemaal vorm
te geven, zoals we graag zouden willen en het
meest optimaal is. We proberen er alles aan te
doen om de kinderen les te kunnen geven op
school en dat de personeelsleden gezond
blijven en hun werk kunnen doen.
Bidt u mee om een oplossing, kracht en
gezondheid voor het personeel?
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 spreken vriendelijk met en over elkaar!
We zeggen dank je wel als we iets
krijgen.
We houden samen de school
netjes en opgeruimd

Terugblik van onze studiedag van 4 november
We zijn deze dag begonnen met een
bijbelstudie over Martha en Maria. Waardevol
om samen na te denken over een
bijbelgedeelte en wat dit ons te zeggen heeft
voor ons leven en werk. We hebben als team
de resultaten van de toetsen van het afgelopen
schooljaar bestudeerd. Wat valt ons op? Wat
kunnen we hier aan doen? Welke schoolbrede
afspraken maken we?
We hebben ook nagedacht hoe we de vacature
in zouden kunnen vullen, als er geen

sollicitanten komen. Mooi om te zien hoe
betrokken iedereen meedenkt en goed af
weegt wat zijn of haar mogelijkheden zijn. We
houden natuurlijk ook het belang van de
leerlingen in het oog.
In groepjes hebben we nagedacht hoe we de
zorg voor meer en hoogbegaafde leerlingen
nog beter vorm kunnen geven.
Het team wordt geïnformeerd over de inhoud
van
de scholing PCM (proces model
communication), die gevolgd is door Hans,
Rieke en Marielle. Er is ook deze studiedag
weer tijd geweest om in de leerteams verder te
werken aan het onderwerp van dit leerteam.
Al met al weer een zinvolle en leerzame
studiedag!
Contactmoment
Het contactmoment van woensdag 1 december
zullen we in verband met de oplopende corona
besmettingen, digitaal houden. U krijgt
binnenkort een bericht met daarin de link en de
verdere informatie.
Kerstbijeenkomst
De leerlingen zijn alweer gestart met het
oefenen voor het Kerstprogramma. Mogelijk
krijgt u via de leerkracht(en) ook informatie wat
er in de betreffende groep geleerd wordt.
De plannen voor vrijdag 24-12
- 8.45 – 9.30 uur ontbijt in de klas
- 9.30 – 9.45 uur buitenspelen/ opruimen
- 9.45 – 10.30 uur in de klas
- 10.45 – 11.45 uur kerstviering
- 12.00 uur school gaat uit en de vakantie
begint.
Belangrijke data
25 – 11 : bestuursleden bezoeken de school
01 – 12 : contactmoment ouders leerkracht
24 – 12 : kerstbijeenkomst
Een hartelijke groet vanuit De Wijngaard,
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