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Van de directie 
Zo nu en dan tref ik een mail van een ouder in mijn 
mailbox, dat stel ik zeer op prijs. Er moeten veel 
beslissingen genomen worden en door het missen 
van direct contact  hoor ik niet altijd de signalen 
van u als ouder. Daarom heel nadrukkelijk het 
verzoek om, wanneer u iets kwijt wilt over iets wat 
op school (is) gebeurt (d),  het alstublieft laat 
weten. Een opsteker is mooi, maar een kritische 
opmerking mag u zeker ook plaatsen. Juist zo 
kunnen we samen om onze kinderen heen staan 
en begeleiden we hen naar de volwassenheid.  
 
Er gebeurt een heleboel binnen school. Naast de 
reguliere lessen zijn we drukdoende met het 
project. Kinderen maken kennis met allerhande 
bekende- en minder bekende wereldwonderen. 
Het Colloseum kennen we allemaal. We hebben 
vast ook wel eens van de Inca’s gehoord, maar 
kent u de Nazca lines, of weet u waar Chicén Itzá 
ligt?   
 
De voorgaande nieuwsbrief eindigde ik mijn ‘Van 
de directie’ na Pasen, we mogen opnieuw vooruit 
kijken naar Hemelvaart, naar Pinksteren en zelfs 
verder. Wat zeiden de engelen tegen de discipelen: 

Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den 
hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem 
naar den hemel hebt zien heenvaren.  

 
Lief en leed 
Ook bij ons op school kregen we te maken met een 
leerling die besmet bleek te zijn met Corona. De 
hele groep ging in quarantaine en de leerlingen 
hebben zich laten testen. Gelukkig is er tot nog toe 
geen hele uitbraak op onze school gekomen. 
Reden tot dankbaarheid.  We wensen de zieken 
beterschap. 
Bij de familie van der Meijden, Samuël (gr7), 
Aiyven (gr 3), Jozua (gr 2) en Martha (gr 1) is een 
zoon en broertje, Daan, geboren. We wensen jullie 
Gods zegen toe bij de opvoeding van Daan en de 
andere kinderen. 
 
Afscheid 
Deze week nemen we afscheid van Manuel van 
Goch uit groep 1. Na een tijdje bij zijn oom en 
tante gewoond te hebben, gaat hij nu weer terug 

naar zijn ouders. Manuel, we zullen je missen! We 
wensen jou en je ouders Gods zegen toe.  
 
Regel van de maand 
Iedere maand zal er een specifieke regel centraal 
staan. Tevens herhalen we een regel. 

  
We houden ons aan de regels. 
 
 
Herhalen: 
 

We zijn zuinig op onze spullen en op die van een 
ander. 
 
Parro 
In de voorgaande Nieuwsbrief hebben we u 
verteld dat we Parro gebruiken om u als ouder te 
informeren.  We hebben  toen aangegeven dat: 
 
- U de collega’s via Parro een bericht kunt 

sturen. De privé Whatsapp gaan we niet meer 
gebruiken. 

- De collega’s op het Parro-berichtje op hun 
werkdagen reageren. 

- We  terughoudend zijn in het steeds bij de 
hand hebben van onze telefoon en gebruiken 
Parro dus niet om steeds foto’s van de 
leerlingen te sturen. Dit in tegenstelling tot de 
thuiswerkperiode. 

 
Nog niet alle ouders hebben zich binnen Parro 
aangemeld. Zou u dat alsnog willen doen?  Via de 
komende Nieuwsbrieven houden  we u op de 
hoogte van hoe we Parro verder willen inzetten. 
 
Doekoe-actie 
De Doekoe-actie is weer gestart! Tot en met 23 
mei kunt u meesparen voor leuke sport- en 
spelmaterialen voor op het schoolplein, de gymles 
of in de klas, om bewegen nog leuker te maken 
voor onze leerlingen. Bij aankoop van 
actieprodukten ontvangt u speciale Doekoe-
munten die u kunt doneren aan onze school. De 
Doekoe-munten kunnen ingeleverd worden in de 
display in de Coöp aan het Surinameplein 
(Haareweg) of op school. Spaart u ook mee? Onze 



ervaring is dat we echt veel leuke dingen kunnen 
aanschaffen met deze actie. 
Alvast bedankt namens onze leerlingen! 
 
Cito eindtoets groep 8 
De leerlingen van groep 8 zullen op 19, 20 en 21 
april de Cito eindtoets maken. We wensen jullie 
veel succes! 
 
Actie en Project 
We horen al allerlei enthousiaste verhalen van 
kinderen die klusjes doen en/ of dingen verkopen. 
We hopen zo een heel mooi bedrag bij elkaar te 
sparen om anderen te kunnen helpen. 
Nog even wat praktische zaken herhalen: 
-Dinsdag 20 april leveren we de rugzak met daarin 
1 stuk speelgoed in. 
- Vrijdag 23 april leveren we het geld in van onze 
klusjeskaart(en). 
- Op donderdag 22 april is er de mogelijkheid om 
de resultaten van ons project te bewonderen (hier 
krijgt u een aparte mail over). 
 
Koningsspelen 
Op vrijdag 23 april zullen we met de leerlingen de 
Koningsspelen houden. Vanwege de geldende 
maatregelen is het niet mogelijk dat u daarbij 
aanwezig bent. 
De leerlingen van groep 1 verwachten we deze 
morgen ook op school  van 8.45 – 11.15 uur. 
Programma: 
- Beginnen in de klas met een verwerking over:  
“De Heere is onze Koning” 
- Zingen bij de vlag 
- Sport en spel 
- De leerlingen van groep 1 gaan naar huis (11.15 
uur) 

- De leerlingen van groep 2-8 maken een lunch 
klaar ( de leerlingen brengen dus geen eten en 
drinken van thuis mee) 
- Eten 
Voor de middag is er ook een invulling bedacht. 
Mogelijk presenteren de leerlingen aan elkaar iets 
over het project. 
Daarnaast zal er ook weer een heleboel opgeruimd 
moeten worden. 
 
Vloer in de was 
In de meivakantie  worden de vloeren van de 
lokalen in de was gezet. Na de meivakantie zullen 
we dus weer met een schone vloer beginnen. 
 
Meester en juffen dag 
Op 20 mei hebben we onze meester- en juffen 
dag. Dat betekent dat we een dag hebben waarop 
we de verjaardagen van al het personeel tegelijk 
vieren. De klassenouders zijn bezig om een leuk 
programma te bedenken voor deze dag. U krijgt te 
zijner tijd nog meer informatie. 
 
Belangrijke Data 
19 april  : schoolfotograaf 
19,20,21 april : Cito groep 8 
22 april  : afsluiting project 
23 april  : Koningsspelen 
26 april -7 mei : meivakantie 
13 mei   : Hemelvaartsdag 
14 mei  : vrije dag 
20 mei  : meester-  en juffendag 
24 mei   : 2e Pinksterdag 
25 mei   : studiedag 
 
Een hartelijke groet vanuit De Wijngaard, 
 
Hans Roodbeen 
directie@bsdewijngaard.nl

 


