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Van de directie 
Nog een enkele dag school en de eerste 
periode van dit schooljaar zit er weer op. De 
afgelopen 9 weken zijn voorbij gevlogen.  
Hoewel we nog mogen genieten van een paar 
prachtige nazomerdagen, is de herfst nu toch 
echt begonnen. Kastanjes zoeken, bomen die 
weer goudgeel kleuren en langer wordende 
avonden. Hoe klinken de bekende woorden uit 
psalm 119 ook al weer: 

Deez' aard' is hecht door Uwe hand bereid; 
Haar stand blijft vast, al wiss'len haar tonelen. 
Dat kunnen we betrekken op de seizoenen, op 
het wereld gebeuren, op de kleine wereld om 
ons heen, maar ook op school. Er veranderde 
een hele boel, maar Gods Woord klonk elke 
dag. In het Bijbelverhaal, in de liederen die we 
zongen, in de gesprekken die we hadden. 
Dankbaarheid vervult ons hart en we mogen 
daar bij leven en welzijn woensdag 3 november 
uiting aan geven. Trouwens, laten we maandag 
31 oktober niet ongemerkt voorbij gaan! Over 
iets wat niet wisselt of verandert, daar gaat het 
Lutherlied over: 

Gods Woord houdt stand in eeuwigheid 
en zal geen duimbreed wijken. 

Gods Woord blijft en daarom mogen we in al 
die veranderingen, juist ook in de 
schoolsetting,  schuilen achter dat Woord. Voor 
nu alvast een goede vakantie en tot bij leven en 
welzijn dinsdag 1 november. 
 
Vanuit het bestuur 
In de vorige nieuwsbrief deelden we u mee dat 

er een tweede ALV nodig was om te komen tot 

het stemmen over een statutenwijziging. Deze 

heeft op 27 september plaatsgevonden. De 31 

aanwezige leden stemden allen voor de 

statutenwijziging. Dit betekent dat het proces 

tot wijziging van het bestuursmodel verder 

vorm gegeven kan worden. 

Lief en leed 
In de voorgaande brief zijn we helaas vergeten 
te noemen dat,  net voor de zomervakantie, 
Yaël en Eva Gijsbertsen een broertje hebben 
gekregen. Jonas is op 1 juli geboren. We 
feliciteren hen en de ouders van harte. We 
wensen jullie Gods zegen bij de opvoeding. 
Op maandag 12 september is de moeder van 
juf Cornelie en de oma van Evert (gr.8) 
overleden.  
We wensen jullie sterkte en Gods nabijheid als 
jullie haar moeten missen. Wat is het een 
troost te mogen weten dat zij nu de Koning 
groot mag maken.  
Juf Annemarie en Erik-Jan hebben vrijdag 23 
september de zorg gekregen voor een 
pasgeboren baby: Valentijn. Hij is de 2e 
pleegzoon in hun gezin. We wensen jullie 
liefde, wijheid en Gods zegen om dit kindje op 
te mogen voeden. 
Noaly en Celia Klap hebben deze week een 
broertje, Olaf, gekregen. Ouders en grote 
zussen, van harte gefeliciteerd met de 
geboorte van jullie zoon en broertje. Looft den 
Heere want Hij is goed!  
Blijdschap en zorg of verdriet kunnen dicht bij 
elkaar liggen. 
Bij Rik en Gerda Ebbers zijn er zorgen tijdens de 
zwangerschap. Het kindje dat ze verwachten 
zal waarschijnlijk niet levensvatbaar zijn. We 
bidden hen in deze moeilijke weg Gods 
nabijheid toe.  
 
Nieuwe leerlingen 
Na de herfstvakantie hopen er in groep 1 weer 
twee nieuwe leerlingen te starten. We heten 
Simme Kiezebrink en Xam Ebbers welkom. We 



wensen jullie een hele fijne en leerzame tijd op 
De Wijngaard toe! 
 
Studiedag  
Op 30 september hebben we als team onze 
eerste studiedag gehad. Op deze dag stond 
PCM (Process Communicatie Model) centraal. 
Volgens PCM is de persoonlijkheid van iemand 
opgebouwd uit een unieke combinatie van zes 
persoonlijkheidstypen: de harmoniser, de 
gestructureerde denker, de doorzetter, de 
dromer, de promotor en de rebel. Elk type 
heeft zijn plus- en minpunten. 
PCM geeft de leerkracht handvatten om af te 
stemmen op elke leerling en een helder 
onderscheid te makken tussen wie ze zijn en 
wat ze aan gedrag laten zien. PCM kan 
leerkrachten helpen om positief te anticiperen 
op negatief gedrag. PCM biedt daarnaast een 
duidelijke visie op hoe communicatie goed 
ingezet kan worden. Wanneer een leerkracht 
passend communiceert met een leerling, helpt 
dit om goede resultaten te behalen en 
bevordert dit de sfeer in de klas. Goede 
communicatie met leerlingen is belangrijk, 
maar ook met u als ouders, collega’s en andere 
betrokkenen bij het onderwijs.  
Het was een erg leerzame dag. We gaan op de 
studiedag in november verder met dit 
onderwerp.  
 
Dierendag 
De klassenouders hadden weer een leuke en 
leerzame activiteit voor ons georganiseerd. 
Door middel van een quiz hebben we allerlei 
dingen geleerd. Ook hebben we informatie 
gekregen over een hond en insecten.  
Ouders, hartelijk bedankt dat jullie dit 
georganiseerd hebben.  
 
Zien! 
In de komende weken vullen de leerkrachten 
van groep 3-8 ons pedagogisch leerling 
volgsyteem Zien! in.  De leerlingen van groep 5-
8 zullen ook zelf 2 vragenlijsten invullen. De ene 
vragenlijst gaat over het leer- en leefklimaat op 
onze school. De andere vragenlijst gaat over 
hun sociale vaardigheden. Op deze manier 

kijken we dus naar de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van leerlingen van groep 3-8. 
Voor groep 1-2 leggen we dit vast in ons 
observatiesysteem Kijk. 
Na het invullen van de leerlingenvragenlijsten 
en de observatielijst voor leerkrachten, hebben 
de intern begeleiders een gesprek met de 
leerkrachten over wat er in deze groep 
aandacht verdient, wat een bepaalde leerling 
nodig heeft en hoe we hier aan kunnen werken. 
U merkt dat we dus niet alleen het leren 
(cognitieve ontwikkeling) volgen, maar ook 
aandacht hebben voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen.  
 
Muziekles 
Uw zoon/dochter krijgt dit jaar Muziekles op 
school van een vakdocent van Amphion 
Muziekschool. Na de herfstvakantie willen we 
z.s.m. starten met de mondharmonica. 
Hiervoor moeten de kinderen een eigen 
instrument hebben. Dit kan een geleend 
exemplaar of een door u aangeschafte 
mondharmonica zijn. In de bijlage leest u hier 
alles over en staat ook een link naar de site 
waar deze eventueel kan worden aangeschaft. 
Let op! Bestellen kan tot en met 26 oktober. Als 
u geen gebruik wenst te maken van het zelf 
aanschaffen, wordt er automatisch een leen-
mondharmonica voor uw kind meegenomen. Deze 
blijft op school en wordt aan het einde van het jaar 
weer ingenomen om gereinigd te worden. 

 
Bijeenkomst Dankdag 
Op dinsdag 1 november hopen we met de 
kinderen stil te staan bij dankdag. Er is weer 
een programma gemaakt door een paar 
collega’s.  U bent van harte welkom om de 
bijeenkomst bij te wonen. De bijeenkomst staat 
gelijk aan het begin van de morgen gepland, 
8.45 uur dus. Voor de allerkleinsten zal er 
oppas zijn.  
 
Inspectie van het onderwijs 
Op maandag 31 oktober en dinsdag 8 
november komt de onderwijsinspectie op 
school.   



Iedere leerling heeft recht op goed onderwijs. 
Daarom staat in de wet waar het onderwijs ten 
minste aan moet voldoen. Als Inspectie van het 
Onderwijs waarborgen zij deze basiskwaliteit. 
Daarnaast stimuleren ze besturen en scholen 
om hun ambities waar te maken en mogelijke 
verdere verbeteringen te realiseren, boven de 
basiskwaliteit. 
De inspecteur zal gesprekken voeren met 
bestuursleden, directeur, intern begeleiders, 
leerkrachten de MR en klassenbezoeken 
afleggen. Daarnaast zullen ze ook allerlei 
documenten bestuderen.  Op deze manier 
krijgen ze een beeld van onze school.  
We zien uit naar goede gesprekken met de 
inspectie en naar de  feedback die we krijgen.  
 
 
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. 
 
Contributie vereniging 
Een vriendelijk verzoek aan de leden en 
donateurs die dat nog niet hebben gedaan om 
de contributie van de vereniging voor dit 
schooljaar over te maken. 
 
Belangrijke data 
20-10: Koffie uurtje 
24 t/m 28 -10 : herfstvakantie 
31-10: Bezoek inspectie voor het onderwijs 
01-11: Bijeenkomst dankdag 8.45 uur 
02-11: Dankdag -> vrije dag 
03-11: Studiedag 2-> leerlingen zijn vrij 
08-11: Bezoek inspectie voor het onderwijs 
 
Een hartelijke groet vanuit De Wijngaard, 
Hans Roodbeen 
directie@bsdewijngaard.nl
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