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Van de directie 
Vaak hebben diversen van u zo naar het eind 
van de zomervakantie de gedachte: het wordt 
tijd dat de school weer begint. De uitbraak van 
een wereldwijde besmetting met het Corona-
virus zorgde ervoor dat we acht weken lang 
nagenoeg geen kinderen  op school zagen 
verschijnen. Gedurende deze periode werd er 
door de collega’s hard gewerkt aan het maken 
van lessen voor thuisonderwijs, maar er werd 
ook hard gewerkt door u als ouders om uw 
kind(eren) te begeleiden bij het thuis werken 
aan het het schoolwerk. De ene situatie 
leende zich daar wat beter voor dan de andere 
en de ene ouder had meer affiniteit met het 
schoolse werk dan de andere en de ene ouder 
liet het wat makkelijker los dan de ander, 
maar van u allen vroeg het flexibiliteit, 
veerkracht en inspanning. Los van waar u kind 
ook staat qua gevolgde lessen, enorme 
waardering van onze kant hoe u hier invulling 
aan heeft gegeven. Een ouder formuleerde het 
als volgt: 
 
”Ik zal blij zijn als we in ieder geval de basis 
hebben begrepen en ik hen niet te veel 
verkeerd heb aangeleerd of goede dingen heb 
afgeleerd.  
Maar we leerden veel. Ik als moeder, maar de 
kinderen zeker; wat hebben ze het goed 
gedaan.  Ze leerden schakelen, zonder pardon 
thuis de schoolboeken open… Ze leerden hard 
te werken.” 
 
Wat een prachtig resultaat toch? Een collega 
op school zei er het volgende van: 
 
Ik weet zeker dat kinderen geleerd hebben, ja 
ze hebben dingen geleerd die zo nooit op 
school hadden geleerd! 
 
En nu? We zijn nog niet door de crisis heen en 
we zullen het er nog vaak over hebben. Een 

nieuwe periode ligt er voor. Terug kijken en 
vooruit kijken, voor beide klinkt er de naam 
van onze God. Hij was, Hij is en Hij blijft de 
Getrouwe. Zo kijken geeft vaste grond onder 
onze voeten en zo kijken geeft invulling aan 
ons bestaan: Leven tot Zijn eer! 
 
Lief en leed 
In de afgelopen periode hebben we elkaar een 
tijd lang niet gezien op school. We hebben 
gehoord dat er wat kinderen en ouders ziek 
geweest zijn, maar die zijn inmiddels weer 
beter. De Heere heeft ons nog gespaard, laten 
we Hem daarvoor danken.  
In het gezin van Julian van de Vliert is er de 
afgelopen tijd  zorg gekomen. Door 
persoonlijke omstandigheden lukt het de 
ouders op dit moment niet om voor hun 
kinderen te zorgen. Julian en zijn zusje Jaïra 
wonen daarom op dit moment bij Paul en 
Annemarije Bos.  We vragen uw gebed voor 
deze ouders en kinderen. 
Wilt u in uw gebed ook denken aan de mensen 
die al lange tijd ziek zijn? 
Bij de familie Evers is er rouw gekomen. De 
oma van Bryan en Cindy is overleden. We 
wensen jullie Gods nabijheid toe, in dit verlies.  
 
Bedankt! 
Vanaf deze plaats wil ik ook alle kinderen (en 
ouders) die een kaart stuurde voor m’n 
verjaardag bedanken. Sommigen kwamen 
zelfs op de fiets zelf hun kaart en tekening 
bezorgen in Velswijk. Dank je wel jongens! 
 
Welkom op school 
In de periode van thuisonderwijs zij er 2 
leerlingen vier jaar geworden. Simone 
Kreunen en Linde Jobse zijn  daarom maandag 
11 mei ook gestart in groep 1. Meiden van 
harte welkom bij ons op school. We wensen 
jullie een hele fijn, leerzame tijd op De 
Wijngaard! 



We zijn blij dat we ook Sem (gr5) en Evalynn 
(gr6) Wassink weer bij ons op school mogen 
verwelkomen. Na een periode in  
Ethiopië gewoond te hebben, zijn jullie weer 
terug in Nederland. Welkom terug! We hopen 
dat jullie je weer snel thuisvoelen. 
 
Regel van de maand 

 
We houden ons aan de regels 
 
Beloofd is beloofd! 
 
We zijn zuinig op onze spullen en op 
die   van een ander. 
 
In school gebruiken we onze kleine 
groepjesstem. 

 
Schoonmaak van de school 
Inmiddels wordt de school schoongemaakt 
door Janne-Lin Brugge. Zij hoopt tot aan de 
zomervakantie de schoonmaak van de lokalen, 
toiletten en andere ruimtes voor haar ekening 
te nemen. Janne-Lin welkom op De Wijngaard 
en we wensen je veel schoonmaakplezier! 
 
Bijeenkomst Hemelvaart en Pinksteren 
Op dinsdag 19 mei stond er een bijeenkomst 
rondom Hemelvaart en Pinksteren gepland. 
Vanwege de corona maatregelen kan deze 
niet op de gebruikelijke manier doorgaan. Wij 
zijn met de leerlingen druk aan het oefenen en 
zullen met kleine groepjes delen van het 
programma filmen. Al deze stukjes zullen 
achter elkaar gezet worden en zo hopen we 
weer een bijeenkomst te kunnen laten zien. U 
krijgt  weer een link om de bijeenkomst te 
kunnen bekijken.  
 
Formatie schooljaar 2020-2021 
Misschien heeft u er al een keer aan gedacht, 
welke juf heeft mijn kind volgend jaar. Tussen 
de hektiek van de afgelopen periode door 
hebben we als team met elkaar gesproken 
over de verdeling van de groepen voor 
volgend jaar. Hier en daar moeten nog puntjes 

op de i worden gezet, maar in hoofdlijnen ziet 
de groepsverdeling er alsvolgt uit: 
 
Groep 1/2 gaat juf Marielle, in verband met 
het zangerschapsverlof van juf Elsbeth, samen 
met juf Dianne doen. Nadat juf Elsbeth weer 
terug is gaat juf Dianne naar groep 3/4. 
 
Groep 3/4 doet juf Cornelie. Tot aan het 
moment dat juf Elsbeth weer terug is van 
zwangerschaps verlof, begin januari, is juf 
Joline haar duo-collega. 
 
Groep 5/6 doet juf Annemarie 
 
Groep 7/8 doet juf Nathalie. 
 
Juf Rieke doet haar IB-taken en juf Diny, Alda 
en Magdaleen helpen individuele leerlingen in 
de La Viña groep of helpen in diverse klassen. 
 
Samen met juf Marielle blijf ik leiding geven 
aan de school.  
 
Ledenvergadering 
De ledenvergadering van onze 
schoolvereniging die gepland staat op 27 mei, 
kan vanwege de corona maatregelen niet 
doorgaan. Op een later tijdstip zullen we u 
informeren over een nieuwe datum. 
 
Persconferentie 20 mei 
Op woensdag 20 geeft onze premier weer een 
persconferentie waarin hij mogelijk nieuwe 
maatregelen aankondigt. In de week tussen 
Hemelvaart en Pinksteren zullen we u, indien 
noodzakelijk, informeren hoe wij daar invulling 
aan geven. 
 
Vloer in de was 
In de week van Pinksteren zullen de vloeren 
van de lokalen in de was gezet worden. Op 
vrijdag 29 mei zullen we dus alle lokalen 
uitruimen. Op vrijdag 5 juni richten we onze 
lokalen weer in. 
 
 
 



Bibliotheek 
De afgelopen weken is de bilbiotheek gesloten 
geweest. In de week van 25-29 mei gaan we 
weer open. We zullen het iets anders doen 
dan anders.  
Op dinsdag 25 mei is de bieb open voor de 
kinderen van groep 2,4,6 en 8.  
Op donderdag 28 mei is de bieb open voor de 
kinderen uit groep 1,3,5 en 7. 
’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! 
 
Peuteropvang 
Er wordt al lange tijd gekeken naar 
mogelijkheden om te starten met een nieuwe 
peuterspeelzaal. Sinds ‘Dikkertje Dap’ gesloten 
werd in 2015 zijn er diverse  mogelijkheden 
onderzocht. Dit bleek niet eenvoudig, onder 
andere door de veranderde regelgeving voor 
kinderopvang.  
 
Na veel onderzoek is peuteropvang ‘Wirrewar’ 
opgericht. We willen D.V. in september 2020 
starten met de peuteropvang binnen de 
muren van basisschool ‘De Wijngaard’. We 
hopen 2 ochtenden per week met peuters van 
2- 4 jaar samen te komen. 
 
Voor de oprichting van ‘Stichting 
reformatorische peuteropvang Wirrewar’ is 
een bestuur gevormd. Er wordt hard gewerkt 
aan de juiste beleidsstukken en er zal 
binnenkort een vacature verschijnen voor het 
zoeken van een tweede pedagogisch 
medewerker. 
 
Wilt u meer informatie of uw zoon/dochter 
opgeven voor de peuterspeelzaal?  

Neem contact op met Dorissa Ebbers. 
06-17165583 
d.ebbers-poppe@bsdewijngaard.nl 

 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
We willen u erop attenderen dat die kinderen, 
die tussen 1 augustus 2020 en 1 oktober 2021 
vier jaren worden, aangemeld kunnen worden 
als toekomstige leerlingen van basisschool De 
Wijngaard.  
U kunt uw zoon of dochter aanmelden door 
een inschrijfformulier aan te vragen. Dat kan 
via Marielle@bsdewijngaard.nl Wij zullen dan 
een formulier toesturen. Het ingevulde 
formulier mag u dan retourneren. We stellen 
het op prijs als u uw kind vóór 30 mei 2020 
wilt aanmelden!  
Wilt u vooraf een schoolgids met alle 
informatie over onze basisschool ontvangen of 
een bezoek aan de school brengen, neemt u 
dan contact met ons op. Hartelijk welkom! 
Wanneer het een aanmelding van een eerste 
kind betreft, stellen we een kennismakingsgesprek 
zeer op prijs. 
 
Schoolreis 
De schoolreis voor groep 1-2 op dinsdag 16 juni en 
die van groep 3-7 op 17 juni, komt te vervallen dit 
jaar. De locatie die we besproken hadden geeft 
aan dat in verband met de geldende coronaregels 
alle schoolreisjes afgezegd worden. De leerlingen 
worden op deze data dus gewoon op school 
verwacht. 
 
Belangrijke data 
21-05: Hemelvaartsdag 
22-05: Vrije dag 
26-05: Koffie uurtje vervalt 
27-05: Ledenvergadering vervalt 
28-05: Consultatie 
1 t/m 5-06: Pinkstervakantie 
16-06: schoolreis groep 1-2 vervalt 
17-06: schoolreis groep 3-7 vervalt 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans Roodbeen 
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