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Van de directie 
Het is alweer even geleden dat er een 
nieuwsbrief van De Wijngaard op de ‘mat’ viel.  
Het is goed om zo nu en dan eens terug te 
kijken en dan met verwondering omhoog te 
zien. Dankbaar voor wat we ontvingen. 
Ondanks zorgen had het onderwijs zijn 
voortgang, begonnen we de dag met opendoen 
van Gods Woord en mochten we met elkaar 
ons tot De Heere onze God richten. Na een wat 
onverwachte andere start, staat meester 
Sander op maandag tot en met woensdag voor  
groep 7/8. Samen met juf Cornelie en juf Janice 
vullen zij de week. Juf Annemarie staat meester 
Sander ter zijde met raad en daad.  
Het werk in de andere groepen vindt zo ook zijn 
doorgang. Soms met wat extra geregel, maar 
we zien gelukkig meer en meer de normale 
situatie weer terug.  
Tussen deze hectiek door proberen we ook te 
werken aan schoolontwikkeling. Vanuit de 
extra gelden die we vanuit de overheid 
ontvangen werken we aan verdere 
professionalisering van ons onderwijs. Recent 
hadden we bezoek van dhr. Bos. Hij heeft 
diverse klassenbezoeken afgelegd. Op basis van 
zijn advies kunnen we, heel gericht, 
verbeteringen aanbrengen. Zowel schoolbreed 
als individueel. Mooi om zo als team aan De 
Wijngaard te bouwen. 
 
Lief en leed 
Veel kinderen en ook collega’s zijn ziek geweest 
in de afgelopen weken. Dit leidde tot 
bijzondere situaties: op een maandag hadden 
we  alleen 11 leerlingen uit groep 1-2 op school. 
Op dit moment zijn de meeste leerlingen en 
collega’s weer op school aanwezig.  
We willen u als ouders bedanken voor uw inzet, 
begeleiding  en flexibiliteit wanneer de klas in 
quarantaine moest, er thuis gewerkt moest 
worden etc. We waarderen het enorm dat er 
begrip was van uw kant. 
 

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: 

 
Zegt de ander stop, dan houd ik op! 
 
 
 
We helpen elkaar! 
 

Ik ben verantwoordelijk voor 
de keuzes die ik maak en ben 
daarop aanspreekbaar. 

 
Studiedag 
Op 10 januari hebben we een studiedag gehad. 
We hebben eerst samen een Bijbelstudie 
gedaan over Openbaring. Goed om samen na 
te denken over welke lessen we kunnen 
trekken uit de Bijbel voor ons dagelijks werk.  
We hebben ook samen nagedacht over een 
stukje van het beleid voor begaafde leerlingen.  
De middag is gebruikt om collega’s voor te 
bereiden op het lesgeven in groep 7-8.  
 
Schoolfotograaf 
Op dinsdag 22 februari hoopt de 
schoolfotograaf te komen. Deze zal de regels 
rondom Corona in acht nemen. Het is de 
bedoeling dat alle leerlingen individueel op de 
foto gaan en er zal een groepsfoto gemaakt 
worden.  
 
Contactavonden 
Op de planning staat dat er 22 en 23 februari 
contactavonden zijn. Deze zullen op deze data 
alleen voor de leerlingen van groep 1-2 
gehouden worden. 
Voor de leerlingen van groep 3-8 hebben we 
andere data gepland. Dit, omdat er de 
afgelopen weken veel zieken geweest zijn en er 
thuis gewerkt is, waardoor de toetsen niet 



afgenomen konden worden. De nieuwe data 
zijn 15 en 16 maart.  
Via Parro zal er een uitnodiging komen, zodat u 
zich in kunt schrijven. De contactavonden 
zullen weer digitaal plaatsvinden. 
 
Wonderlijk gemaakt 
Binnenkort starten we weer met de lessen 
‘Wonderlijk gemaakt’. U krijgt een apart bericht 
over de inhoud van deze lessen en de planning. 
We willen u vragen de te behandelen stof, 
voordat de les gegeven wordt, met uw 
kind(eren) te bespreken. Ouders die nu hun 
eerste kind bij ons op school hebben krijgen 
een extra informatieboekje.  
 
Oproep GGD 

Zit uw kind nu in groep 7 of 8 van het 
basisonderwijs? Of in de eerste klas van het 
voortgezet onderwijs? Dan zijn we op zoek naar 
u! 
De overgang naar het voortgezet onderwijs 
(VO) is een tijd waarin er veel verandert, voor 
ouders en kinderen. Dit kan best spannend zijn. 
Wij zijn erg benieuwd welke (opvoed)vragen of 
zorgen er bij ouders leven en hoe wij daar als 
GGD bij kunnen ondersteunen. Daar hebben 
we uw input voor nodig! 

Vult u onze vragenlijst in? Het kost  slechts 5 
minuten, meedoen is volledig anoniem en 
dankzij uw antwoorden kunnen wij ouders 
beter helpen. 
https://surveys.enalyzer.com?pid=g8p7nnap. 
 
Belangrijke data 
16-02: Studiedag -> de leerlingen zijn vrij 
21-02: Les 1 wonderlijk gemaakt 
22-02: Fotograaf  
22-02: Contactavond groep 1-2 
23-02: Contactavond groep 1-2 
28-02 t/m 04-03: voorjaarsvakantie 
07-03: les 2 Wonderlijk gemaakt 
08-03: biddagbijeenkomst met de leerlingen 
09-03: biddag -> leerlingen zijn vrij 
10-03: studiedag-> leerlingen zijn vrij 
15-03: contacavond groep 3-8 
16-03: contactavond groep 3-8 
21-03: les 3 Wonderlijk gemaakt 
 
 
 
 
Een hartelijke groet vanuit De Wijngaard, 
 
Hans Roodbeen 
directie@bsdewijngaard.nl
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