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Van de directie 
Weer hele voor nieuwsbrief met belangrijk 
informatie. We kijken ook alvast naar het komende 
schooljaar. Het is nog een zestal weken en dan is 
het zomervakantie.  We zijn blij dat we tot op dit 
moment geen tot weinig te maken hebben met 
Covid-19 zieken in de groepen. Wel af en toe een 
snottebel die thuis mag blijven. Fijn dat u hierin bij 
twijfel contact zoekt met de school.  We kunnen zo 
al onze aandacht richten op het onderwijs. Die 
laatste paar weken doen er echt toe. Naast het 
harde werken is er ook tijd voor ontspanning.  
Woensdag 12 mei hadden we ons personeelsuitje. 
Al wandelend langs de grote beek troffen we een 
Evangelie-verkondiger(!). Waardevol om zo met 
collega’s samen te zijn. Samen eten en napratend 
over de boodschap die we hoorden. Zo gaan we al 
werkend voort langs het pad dat God ons laat 
begaan, maar niet alleen. We gaan in Zijn kracht. 
Dat geeft dankbaarheid in ons werk in ‘DE 
Wijngaard’. 
 
Vanuit het bestuur 
Op woensdag 26 mei jl hebben we de algemene 
ledenvergadering gehouden van de 
schoolvereniging. Vorig jaar hebben we 
noodgedwongen over geslagen en dit jaar was het 
digitaal. We hebben afscheid genomen van 2 
bestuursleden, Wilbert Ebbers en Arjan Wagenaar. 
Ook hebben we 2 nieuwe bestuursleden mogen 
verwelkomen, namelijk Willem Kiezebrink en 
Rutger Wassink. Hans Roodbeen heeft ons 
bijgepraat over de invulling van de studiedagen.  
We willen u als lid bedanken voor uw jaarlijkse 
financiële bijdrage, uw uitgebrachte stem en/of uw 
aanwezigheid op de ze digitale vergadering. We 
hopen volgend jaar de ALV weer ‘live’ te kunnen 
houden. 
 
Welkom op school 
Deze maand mogen we nog 2 nieuwe leerlingen 
verwelkomen in groep 1-2. Resa Wassink en Nout 
de Jong We wensen jullie een hele fijne en 
leerzame tijd op De Wijngaard. 
 
Schoolreis 
We zijn blij dat de schoolreisjes die gepland staan 
voor 8 juni (groep 1-2) en 9 juni (groep 3-7) door 

kunnen gaan. Inmiddels hebben de kinderen al een 
brief met informatie meegekregen.  
 
Regel van de maand 
 

Ik ben verantwoordelijk voor de 
keuze die ik maak en ben daarop   

aanspreekbaar. 
 
Meester en juffendag 
Op 20 mei hebben we een hele fijne meester en 
juffendag gehad. De klassenouders hadden een 
hele leuke dag georganiseerd waar kinderen en 
leerkrachten van genoten hebben. Heel hartelijk 
bedankt voor de organisatie van deze dag! 
 
Uitslag Cito eindtoets groep 8 
De leerlingen van groep 8 hebben dit schooljaar de 
eind citotoets weer kunnen maken. Inmiddels 
hebben alle leerlingen de uitslag van hun toets 
gekregen. Als school hebben we een score van 
536,1. Met deze score zitten we boven het 
landelijk gemiddelde. We zijn dankbaar voor dit 
resultaat. 
 
Contactavonden 
Op dinsdag 29 juni en woensdag 30 juni staan de 
contactavonden gepland. U krijgt binnenkort een 
uitnodiging via Parro en dan kunt u zelf via Parro 
uw eigen gesprek plannen. Bij deze planning werkt 
het principe wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt. Dus als u meerdere kinderen op school 
hebt, is het handig om zo snel mogelijk uw 
gesprekken in te plannen. Dan kunt u gesprekken 
aansluitend plannen.  
 
Kamp groep 8 
De leerlingen van groep 8 hopen op 7,8 en 9 juli op 
kamp. We wensen jullie vast een heel fijn kamp en 
een mooie afsluiting van je schoolperiode op De 
Wijngaard.  
 
Grote schoonmaak 
De schoonmaakcommissie heeft de grote 
schoonmaak gepland op 5,6 en 7 juli.  Zij zullen 
een rooster maken en daarop aangeven wanneer u 
wordt verwacht om te helpen schoonmaken. Vele 
handen maken licht werk! 



Het speelgoed van groep 1-2 en 3-4 zal 
meegegeven worden naar huis om schoon te 
maken. In een aparte mail, krijgt u hier informatie 
over van de schoonmaakcommissie. 
 
Kijkmorgen 
Op dinsdag 13 juli gaan alle leerlingen in hun 
nieuwe groep kijken. Ze kunnen dan kennismaken 
met de juf en vast even de sfeer proeven. 
 
Nationaal programma onderwijs 
Alle scholen in Nederland hebben we van de 
overheid de opdracht gekregen om achterstanden 
door corona in kaart te brengen. Hiervoor maken 
we een analyse van gemaakte toetsen, de 
observaties in Zien en de leerlingenvragenlijsten 
binnen Zien. 
We zijn op dit moment nog volop bezig met 
analyseren en het trekken van conclusies. Daarna 
kunnen we een plan maken hoe we hiermee aan 
de slag gaan. Vanuit de overheid krijgen we hier 
ook financiële middelen voor.  
 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
We willen u erop attenderen dat die kinderen, die 
tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2022 vier 
jaren worden, aangemeld kunnen worden als 
toekomstige leerlingen van basisschool De 
Wijngaard. Als uw kind vóór 1 oktober a.s. vier jaar 
wordt en u hem/haar nog niet hebt aangemeld, 
dan kan dat zeker nog. U kunt uw zoon of dochter 
aanmelden door een inschrijfformulier aan te 
vragen en dit ingevuld te retourneren. Het is de 
bedoeling dat de leerlingen uiterlijk 15 juni 
aangemeld zijn. 
 
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! 
 
Groepsverdeling 
Voor het nieuwe school jaar zijn de collega’s als 
volgt verdeeld over de groepen: 
 
Groep 1-2 
Maandag: juf Marielle 
Dinsdag – vrijdag: Juf Elsbeth 
 
Groep 3-4 
Maandag- vrijdag : Juf Annemarie 
Woensdag ( 1 x per 2 weken) : Juf Cornelie 
 
 

Groep 5-6 
Maandag – donderdag: Juf Cornelie 
Vrijdag : Juf Dianne  
Woensdag ( 1 x per 2 weken) : Juf Dianne 
 
Groep 7-8 
Maandag – vrijdag: juf Nathalie 
 
La Viña 
Juf Diny, juf Magdaleen en  juf Janice zullen 
werken met individuele leerlingen, groepjes 
leerlingen of soms met een klas.  
 
Interne begeleiding 
Juf Marielle (ob) en Juf Rieke(bb) 
 
Hulpmoeder 
Juf Greetje 
 
Administratie 
Hennie Hanskamp 
 
Directie 
Meester Hans 
 
Vakantierooster 2021-2022 
Voor het nieuwe schooljaar staan de volgende 
vakanties gepland: 
18-10 t/m 22-10: Herfstvakantie 
27-12 t/m 07-01: Kerstvakantie 
28-02 t/m 04-03: Voorjaarsvakantie 
15-04 : Goede Vrijdag 
18 -04 : 2e Paasdag 
25-04 t/m 06 05: Meivakantie 
26-05 : Hemelvaartsdag 
06-06 : 2e Pinksterdag 
09-07 t/m 21-08 : Zomervakantie 
Aan het begin van het schooljaar zullen we u ook 
de jaarplanning mailen. Daar kunt u dan ook 
vinden wanneer de andere activiteiten zijn en 
wanneer er studiedagen gepland staan. 
 
 
Bericht vanuit Wirrewar  
Wil je je peuter opgeven voor peuteropvang in 
2021, wil je de opgave dan voor de zomervakantie 
doen?  Als je het fijn vind dat je peuter direct na de 
zomervakantie start, dan graag voor  15 juni 
opgeven.  Opgeven mag bij Rutger Wassink. 
rwassink@wirrewar.nl Meer informatie kun je 
opvragen bij de juffen, Gaby en Magdaleen . 
 
Hartelijke groet vanuit Wirrewar 
 
 
 

mailto:rwassink@wirrewar.nl


Gastouder gezocht 
Vanaf september 2021 zijn wij op zoek naar een 
opvangadres voor onze twee dochters, Yaël en 
Eva, 4 en 5 jaar. We zoeken iemand die op de 
dinsdag de kinderen voor en na schooltijd opvangt 
en ook zorgt voor het vervoer van en naar school. 
De opvang in de vakanties en eventueel de andere 
schooldagen kan in overleg. Kent u of bent u 
iemand die dit zou willen doen, laat het weten via 
06-40753386 (Annerieke). We gaan in gesprek, 
maken kennis en uiteraard staat er een vergoeding 
tegenover.  
  
Met vriendelijke groet, 
Cris & Annerieke Gijsbertsen 
 

Belangrijke Data 
8 juni   : schoolreis groep 1-2 
9 juni   : schoolreis groep 3-7 (gr. 8 is vrij) 
16 juni  : studiedag -> leerlingen zijn vrij  
29 en 30 juni   : contactavonden 
5,6,7 juli : grote schoonmaak 
7,8,9 juli  : kamp groep 8 
12 juli  : afscheidsavond groep 8 
13 juli  : kijkmorgen in de nieuwe groep 
15 juli  : jaarsluiting 
16 juli  : om 12 uur begint de vakantie 
 
Een hartelijke groet vanuit De Wijngaard, 
 
Hans Roodbeen 
directie@bsdewijngaard.nl

 


