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Van de directie 
Dat was best weer even wennen, alle kinderen 
weer op school, maar fijn dat ze er allemaal 
weer waren. Na een hele lange periode van 
afwezigheid en gedeeltelijk naar school nu 
weer als groep bij elkaar. Ongetwijfeld geeft 
het thuis ook weer de oud vertrouwde rust. 
Nog even en we zijn weer gewend aan de 
regelmaat van het naar schoolgaan. Toch hoop 
ik niet dat er weer een soort van sleur 
ontstaat. Zijn we en blijven we ons bewust van 
de zorg van De Heere God die trouw was, 
trouw is en trouw blijft! Hoewel we met 

dankbaarheid vaststellen dat de veel gehoorde 
verhalen over achterstand op De Wijngaard 

niet herkenbaar zijn, betekent dit natuurlijk 
niet dat er niets te doen is. In alle groepen 

wordt er hard gewerkt naar het einde van het 
leerjaar. Daarnaast is groep 8 druk met het 
kamp en de afscheidsavond. Details hierover 
volgen via juf Nathalie.  
 
Tenslotte de afgelopen periode heeft ons als 
team veel geleerd. Waar ik benieuwd naar ben 
is wat uw leeropbrengst is van deze periode. 
We hebben 30 juni en 1 juli contactavond. De 
eerste avond hoop ik aanwezig te zijn, zijn er 
zaken die u wilt delen, u bent van harte 

welkom. 
 

Welkom 
Na de zomervakantie mogen we een nieuwe 

collega verwelkomen . Annegreet Wesselink 
hoopt bij ons op school te komen werken om 

regelmatig  een maandag te werken in groep 
5-6 en 7-8. Juf Annemarie of juf Nathalie heeft 

dan een dag vrij. Annegreet we wensen je veel 
werkplezier op onze school! 
 
Verlof Juf Elsbeth 
Als alles goed blijft gaan, werkt juf Elsbeth 
vrijdag 10 juli voor het laatst. Dan gaat haar 

verlof in. We wensen haar een goed verlof en 
een voorspoedige bevalling toe.  
 
Regel van de maand 

In school gebruiken we onze kleine 
groepjesstem. 
 
Beloofd is beloofd! 
 
 

 
Contactavonden 
U heeft een mail ontvangen met daarin de 

uitnodiging voor de contactaavonden. Tot 
uiterlijk donderdag 18 juni kunt u uw opgaaf 

mailen naar gesprekken@bsdewijngaard.nl op 
welke avond u op school kunt komen voor 

gesprek. Wilt u echt bovenstaand mailadres 
gebruiken om te voorkomen dat er mails 
vergeten worden? 
 

Vakantierooster 

Voor het schooljaar 2020-2021 hebben we een 
vakantierooster gemaakt. Hierbij vast de data. 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt 
u van ons de jaarplanning met daarop alle 

belangrijke data. 
Hersftvakantie:  19-10 t/m 23-10 

Kerstvakantie:  21-12 t/m 01-01 
Voorjaarsvakantie:  22-02 t/m 26-02 

Goede Vrijdag:  02-04 
2e Paasdag :   05-04 

Meivakantie:   26-04 t/m 07-05 
Hemelvaart:   13-05 t/m 14-05 
2e Pinksterdag:  24-05 
Zomervakantie:  19-07 t/m 27-08 
Biddag :   10-03 

Dankdag:   04-11 
 

Naast deze vakantiedagen hebben we als team 
nog een aantal studiedagen. Deze dagen zijn 

de leerlingen vrij. Welke dagen dat zijn krijgt u 
via de nieuwsbrief te horen. 
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Chromebook 
Tijdens de periode van thuisonderwijs hebben 

we aan diverse gezinnen een chromebook 
uitgeleend. De chromebooks waarvoor we een  
gebruikersovereenkomst hebben meegegeven 
zijn allemaal weer terug op school toch missen 
we er nog één. Slordig, maar mogelijk is er een 
chromebook tussendoor geglipt waarbij geen 
gebruikersovereenkomst is meegegeven of 
waarvoor wij geen gebruikersovereenkomst 
hebben opgesteld. We zijn er één kwijt. Heeft 
u mogelijk nog een chromebook thuis liggen? 
 
Avond vierdaagse 
Het is best kort dag, maar wanneer u het leuk 

vindt is er een mogelijkheid om een 
alternatieve Avond Vierdaagse te lopen. Voor 

23 juni moet er 4 avonden gewandeld worden. 
Bij deze nieuwsbrief treft u een bijlage. 

 
 

 
 

Bibliotheek 
De bibliotheek is weer open. We zullen het 

iets anders doen dan anders.  ’s Morgens voor 
schooltijd lever je je boeken in, in het krat, 
zoals je gewend bent. Tussen de middag(na 
het brood eten) ga je naar de bieb en kies je 
boeken uit. Op jouw boeken plak je een briefje 
met je naam en leg je ze op de tafel. Daarna 
mag je naar buiten om te spelen. De boeken 
blijven dus nog in het lokaal. Juf Greetje gaat 
de boeken dan inschrijven en om 15.15 uur 
mag je jouw boeken ophalen en meenemen 
naar huis.  Veel leesplezier! 
 
Belangrijke data 

16-06: schoolreis groep 1-2 vervalt 
17-06: schoolreis groep 3-7 vervalt 

30-06: contactavond 
01-07: contactavond 

 
Met vriendelijke groet, 

Hans Roodbeen 

 


