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Van de directie 
Elke dag mogen we de kinderen welkom heten 
op De Wijngaard en dat is niet om het even. U 
laat uw kinderen even ‘los’ en draagt op dat 
moment een deel van de opvoeding over aan 
de school. U doet dat met een gerust hart, 
omdat u weet dat, aan het begin van de dag in 
het bijzonder, de Bijbel open gaat. De 
leerkrachten vertellen de kinderen wie de 
Heere Jezus is en ook voor hen wil zijn. Zo 
mogen wij ze als het ware bij Hem brengen, 
zoals eenmaal de moeders deden. Natuurlijk 
zijn we school en moeten kinderen leren, maar 
juist dat aspect is het bestaansrecht van onze 
school. Wanneer we dat in het achterhoofd 
houden, dan kunnen maatschappelijke 
ontwikkelingen ons nog steeds zorgen baren, 
maar liggen er ook geen grote kansen? Laten 
we vooral ook zo naar allerhande bedreigingen 
kijken. De motie  Kwint en het verzoek om 
modernisering van artikel 23 houdt ons scherp 
op wat werkelijk van waarde is.  
 
Woensdag 6 oktober hebben we als team 
samen met het bestuur nagedacht over wat de 
bovengenoemde ontwikkelingen voor De 
Wijngaard en onze houding betekenen. Een 
waardevolle avond, waarin dhr. J. MacDaniel 
van de VGS ons eerst meenam in de actuele 
politieke  thema’s, om daar vervolgens in 
groepjes aan de hand van een aantal vragen 
met elkaar over in gesprek te gaan.  Er wordt 
flink geschud aan de boom van het onderwijs 
dat gebasseerd is op de Bijbelse waarden en 
normen, maar hoe dichtte de reformator van 
Wittenberg, Maarten Luther het ook al weer? 
 

Ons staat de sterke Held ter zij, 
dien God ons heeft verkoren. 

Vraagt gij zijn naam? Zo weet, 
dat Hij de Christus heet, 
Gods eengeboren Zoon, 

verwinnaar van de troon: 
de zeeg' is ons beschoren! 

 
Lief en leed 
In de afgelopen week heeft juf Greetje Corona 
gehad. Ze is inmiddels weer bij ons op school. 
We horen dat er ook kinderen in quarantaine 
zitten of positief getest zijn. We wensen alle 
zieken beterschap.  
 
Vacature 
We hebben u op de hoogte gesteld van het 
vertrek van juf Nathalie. In de krant, op de 
website en sociale media heeft inmiddels een 
advertentie gestaan voor deze vacature. Bidt u 
met ons mee om vervulling van deze vacature? 
 
Nieuwe leerlingen 
Na de herfstvakantie hopen er in groep 1 weer 
drie nieuwe leerlingen te starten. We heten 
Sam Meijer, Sele Hanskamp en Ethan Ebbers 
welkom. We wensen jullie een hele fijne en 
leerzame tijd op De Wijngaard toe! 
 
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 
 

 
Rekenen 
Na de zomervakantie zijn we gestart met een 
nieuwe rekenmethode: Pluspunt. Onze oude 
methode was niet meer leverbaar en de 
onwikkelingen op rekengebied gaan ook  door.  



De leerlingen van groep 3-5 werken op papier 
met deze methode. De leerlingen van groep 6-
8 verwerken de leertof digitaal.  
Op woensdag 29 september hebben de 
leerkachten een training gehad om deze 
methode optimaal te leren gebruiken en  om 
vragen te stellen.  
Voor de leerlingen en ons weer even wennen 
aan een nieuwe methode, maar we horen 
zowel van kinderen als leerkrachten positieve 
reacties. 
 
Studiedag 1 oktober 
Op deze studiedag hebben we ‘s morgens in 
groepjes/ leerteams nagedacht over 
verschillende onderwerpen. Zo is er een 
leerteam bezig met bewegend leren, een 
leerteam met  de uitwerking van 
kindgesprekken en Kwink en een leerteam dat 
nadenkt over de inzet van ict bij ons op school. 
We hebben ook nagedacht hoe we u als ouders 
het beste kunnen informeren over en 
betrekken bij onze schoolontwikkeling. U hoort  
hier nog meer over. ’s Middags hebben we een 
training gehad over de inhoud en opzet van 
Kwink en hoe we het een en ander het beste 
kunnen gebruiken. 
 
Nieuws vanuit bestuur.  
Op de ledenvergadering van 26 mei dit jaar 

heeft er een wisseling in het bestuur plaats 

gevonden. Arjan Wagenaar en Wilbert Ebbers 

hebben het bestuur verlaten. Hiervoor in de 

plaats zijn Willem Kiezebrink en Rutger Wassink 

gekomen. De functies zijn als volgt verdeeld:  

 Voorzitter: eerst Wilbert Wassink, 

gedurende het jaar draagt hij zijn functie 

over aan Rutger Wassink;  

 2de Voorzitter: Rutger Wassink;  

 Penningmeester: Willem Kiezebrink;  

 Secretaresse: Carolien van der Heiden; 

 2de Secretaresse: Everdien Lensink;   

 Algemeen lid:  Dorissa Ebbers en Herbert 

Wiltink. 

Het collectief bestuur bestaat uit zeven 

personen, met de onderverdeling van drie 

leden in het dagelijks bestuur: Dorissa, 

Everdien en Carolien en vier toezichthoudende 

leden: Herbert, Rutger, Wilbert en Willem. 

 
Dierendag 
De klassenouders hadden een erg leuk 
programma georganiseerd. Hoe leuk is het als 
je mag wandelen met een alpaca, een varken 
mag borstelen, een koe op school komt, etc. 
Ouders, heel hartelijk bedankt voor het 
organiseren. We hebben ervan genoten! 
 
Kinderboekenweek 
In de hal van onze school staat weer een mooie 
tafel met boeken uitgestald. Daarnaast hebben 
de klassenouders een programma bedacht 
voor de verschillende groepen. In groep 1-2 en 
3-4 komen opa’s en/of oma’s voorlezen. Voor 
de kinderen van groep 5-8 komen er 
verschillende ouders iets vertellen over hun 
beroep. 
We zien uit naar een gezellige, leerzame 
middag. Bedankt voor de organisatie! 
 
Controle hoofdluis 
Op maandag 25 oktober is er weer een controle 
op hoofdluis. Dit heeft een periode stilgelegen 
in verband met Corona, maar we pakken dit nu 
weer op. Controleert u regelmatig uw kinderen 
op hoofdluis? 
 
Controle fietsverlichting 
Op dinsdag 26 oktober is er weer een controle 
van de fietsverlichting op school. In verband 
met de veiligheid van uw kind(eren) 
organiseren we dit. U bent en blijft als ouders 
natuurlijk verantwoordelijk voor de veiligheid 
van uw kind. Laten we daarom ook zorgen dat 
eventuele defecten aan de fiets verholpen zijn 
voor de controle. 
 
Dankdag 
Op dinsdagmiddag 2 november zullen we met 
de kinderen nadenken over dankdag. U hoort 
nog of u als ouders hierbij aanwezig kunt zijn.  



Kindgesprekken 
In de komende periode staan er 
kindgesprekken gepland. Dit betekent dat de 
leerkacht een gesprekje voert met uw kind. 
Doel van dit gesprekje is horen wat er leeft en 
speelt bij het kind, samen nadenken waar dit 
kind behoefte aan heeft, de leerling betrekken 
bij zijn/ haar eigen leerproces. 
 
 
 
 

Belangrijke data 
12-10: presentatie Woord en Daad 
18 t/m 22 -10 : herfstvakantie 
25-10: controle hoofdluis 
26-10: controle fietsverlichting 
02-11: bijeenkomst dankdag 
03-11: dankdag -> vrije dag 
04-11: studiedag-> leerlingen zijn vrij 
16-11: consultatie 
 
Een hartelijke groet vanuit De Wijngaard, 
Hans Roodbeen 
directie@bsdewijngaard.nl
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