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Van de directie 
Bijna twee weken zijn we al weer onderweg na 
een lange zomervakantie. Verrassend om te 
zien hoe snel we weer in het schoolritme 
zitten. Alhoewel, helemaal het oude is het 
natuurlijk niet. Nog steeds komt u als ouder 
bijna niet in school en halen we de jongsten 
op bij het hek. Ook dat gaat veelal verrassend 
goed. De interesse voor het naar-school-gaan 
wint het van de spanning om de hand van 
moeder los te laten. Een nieuw schooljaar ligt 
er voor ons. Wat dit schooljaar ons gaat 
brengen weten we niet. Veel gedachten 
kunnen daarbij door ons hoofd gaan. Laten we 
ook deze gedacht meenemen: Wat we ook 
gaan ontmoeten, voorspoed of tegenspoed 
laat u bemoedigen met wat De Heere Jezus 
tegen Zijn discipelen zei in Matth 6:25: 
  

Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw 
leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; 

noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden 
zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en 

het lichaam dan de kleding? 
 

In het kader daarvan las ik een mooi uitspraak: 
 
Je kunt de details van je leven toevertrouwen 

aan dezelfde God die jou het leven gaf! 
 
 
Nieuwe leerlingen 
Na de zomervakantie zijn er een aantal nieuwe 
leerlingen in groep 1 gestart. We heten Stan 
Bisschop, Sem Bouman, Benjamin 
Hoogendoorn en Giulia Wassink welkom op 
De Wijngaard. We wensen jullie en hele fijne 
tijd op onze school.  
 
Ziekte  
Dit schooljaar komt Sem Bouman bij ons op 
school. Sem heeft ernstige hemofilie A, dit is 
een bloedstollingsziekte. Hij kan spontaan 
bloedingen krijgen, dit geeft pijn en soms 

blauwe plekken. Bloedingen moeten 
tijdig behandeld worden. Sem krijgt medicatie 
voor zijn hemofilie.  
Sem draagt een armband met daarop de 
nummers van ouders en zijn behandelend 
arts. De afspraak met zijn ouders is, dat we bij 
valpartijen, signalen van pijn, sufheid 
etc. contact opnemen met zijn ouders. Zij 
beslissen of behandeling nodig is.   
Wij zullen met de klasgenoten de situatie 
van Sem bespreken en aangeven dat we niet 
duwen en trekken aan elkaar en voorzichtig 
met elkaar om moeten gaan.  
Verder is het belangrijk om Sem de ruimte te 
geven om zo normaal mogelijk te kunnen 
ontwikkelen.   
Tijdens pleinwacht of ander activiteiten is het 
belangrijk om Sem niet op te tillen onder zijn 
armen. Dit geeft risico op het verschuiven van 
zijn port a cath   
 (prik punt onder de huid, voor het toedienen 
van medicijnen). 
Bij ongelukjes op school even de juf 
informeren. Zij kan dan beslissen of ouders 
ingeschakeld moeten worden. 
Ter info een link met wat extra uitleg over 
hemofilie: https://youtu.be/lkHuDM1nZ7w 
  
 
Schooltijden 
Na de vakantie is het voor iedereen weer even 
wennen om op tijd op te staan. Gelukkig 
merken we dat de meeste kinderen op tijd op 
school zijn. Toch zijn er ook regelmatig 
kinderen te laat op school. Wilt u zorgen dat 
uw kind(eren) op tijd op school zijn?  
 
Jaarplanning 
In de bijlage kunt u onze jaarplanning vinden. 
Wilt u de belangrijke data vast in uw agenda 
noteren? Ook is deze terug te vinden op onze 
website. 
 
 

https://youtu.be/lkHuDM1nZ7w


Fruitdag 
Bij ons op school willen we gezond eten 
stimuleren. We hebben daarom 2 fruitdagen. 
Op dinsdag en donderdag brengen de 
kinderen en het personeel dus iets van fruit 
mee voor in de pauzes. Op de andere dagen is 
fruit natuurlijk ook een hele goede keus, maar 
mag het ook iets anders zijn.  
 
Pleinafspraken 
Voor de duidelijkheid zetten we nog even een 
paar zaken op een rijtje: 

 De karren en fietsen mogen door de 
kinderen van groep 1-3 gebruikt worden. 
Het is de bedoeling dat ze op het 
verkeersplein blijven. 

 Op het raam van groep 1-2 staat middels 
een picto aangegeven of de kinderen 
wel/niet in de zandbak mogen spelen 

 Zandbak speelgoed en zand moet in/ bij de 
zandbak blijven. 

 Op het raam van groep 3-4 en in het werk 
en overleglokaal hangt een picto die 
aangeeft of er in de tuin achter de school 
gespeeld mag worden. 

 

 
Regel van de maand 
Iedere maand zal er een specifieke regel 
centraal staan. Tevens herhalen we een regel. 
 
De komende maand gaat het om deze regels: 
 

In school gebruiken we onze kleine 
groepjesstem. 
 
 
We groeten elkaar als we 
binnenkomen en weggaan. 
 

Klassenouders 
Voor de zomervakantie heeft er een oproep 
voor nieuwe klassenouders in de nieuwsbrief 
gestaan. We zijn blij te kunnen melden dat de 
volgende personen zich opgegeven hebben 
Groep 1-2: Eveline van Baren en Bernadet den 
Hertog 
Groep 3-4: Marieke Bulten en Hester Evers 

Groep 5-6: Mylène Wiltink en Corine 
Schenkeveld 
Groep 7-8: Rida Bouman 
 
Luistergesprekken 
Op woensdag 16 september hopen we de 
luistergesprekken te houden. Tijdens deze 
gesprekken hebt u als ouders de kans om de 
leerkracht te infomeren over uw kind. Wat 
volgens u, relevant is voor de leerkracht, kunt 
u delen. U heeft via de mail al een uitnodiging 
gehad om u aan te melden   en een vragenlijst 
waarop u vast wat informatie kunt vermelden. 
Zo kunt u en de leerkracht zich vast 
voorbereiden op het gesprek.  
We hebben dit keer  op woensdag gesprekken, 
zowel ’s middags als ’s avonds. 
 
Zendingsgeld 
Het is een goede gewoonte om kinderen te 
leren iets over te hebben voor onze naaste. 
Arm, behoeftig, vervolgd of in welke 
omstandigheid dan ook, iets opofferen voor 
hen die minder bedeeld zijn hoort bij het 
‘leren-christen-zijn’. Dat is de reden dat we 
kinderen vragen ’s maandags hun 
zendingsgeld mee te nemen. Daar zit ook een 
hele praktische kant aan, namelijk zorgen dat 
er kleingeld in huis is. Vaak is dat de uitdaging 
want wie heeft nu nog zoveel klein geld in 
huis? Het gevolg is dat maar een enkele 
leerling zendingsgeld bij zich heeft. Nu willen 
we het eerste aspect niet loslaten maar ook 
oog hebben voor het tweede. We denken na 
over een alternatief, maar misschien heeft u 
ook een idee, laat het ons dan weten en stuur 
mij een mailtje. 
 
Kraanwaterdag 
Wereldwijd onderzoek toont aan dat 
kraanwater drinken ontzettend gezond is: het 
is goed voor je hart, brein, stofwisseling, 
alertheid en het voorkomt hoofdpijn. 
Schoolkinderen kunnen zich bovendien beter 
concentreren door het drinken van voldoende 
kraanwater. Daarom hebben al vele 
honderden scholen het een gewoonte 
gemaakt om op één vaste dag in de week 



alleen kraanwater te drinken op school. 
Meedoen met Kraanwaterdag is leuk en 
leerzaam. Op woensdag 23 september is het 
kraanwaterdag. Het is de bedoeling dat op die 
dag alle leerlingen water drinken in de pauze. 
Verder zullen we in de lessen aandacht 
besteden aan water. 
Onze school heeft door aanmelding voor 
kraanwaterdag een prijs gewonnen. Wij 
krijgen een gastles in groep 5/6 door een 
kraanwaterexpert van Vitens, Taco Kok. 
 
Koffie uurtje 
In de jaarplanning staan koffie uurtjes 
gepland, maar deze kunnen op dit moment 
nog niet plaatsvinden in verband met de 
corona regels. Als dit op een later moment wel 
weer mogelijk is, zullen we u dit laten weten. 
 
Bibliotheek 
Dit schooljaar is de  bibliotheek 
weer geopend. 
Alle kinderen van “De Wijngaard” 
zijn welkom om hier boeken te komen lenen.  
Kom jij gerust binnen lopen voor een kijkje, of 
als je lid wilt worden, van harte welkom!  
Een lidmaatschap kost per jaar:  
1 kind uit een gezin €15,-  
2 kinderen uit een gezin €20,-  

3 kinderen uit een gezin € 25,- 
D.V.  dinsdag 8 september van 12.00 – 12.45 
uur zijn we open. (wekelijks, behalve in de 
vakanties) 
Het is de bedoeling dat de kinderen de boeken 
die ze hebben geleend, dinsdagmorgen in een 
krat naast de deur van het bieblokaal, leggen.  
Tussen de middag komen ze boeken 
uitzoeken. Kinderen die dit nog moeilijk 
vinden worden geholpen. ( ouders zijn hierbij 
dus niet aanwezig vanwege de corona 
maatregelen) 
We hopen op een goede opkomst en wensen 
de kinderen veel leesplezier! 
 
 
Belangrijke data 
16-09: Luistergesprekken 
22-09: Consultatie 
23-09: Kraanwaterdag 
28-09 / 02-10: Kinderboekenweken 
02-10: Studiedag personeel -> leerlingen zijn 
vrij! 
07-10: Ledenveragdering schoolvereninging 
 
Een hartelijke groet vanuit De Wijngaard, 
Hans Roodbeen 
directie@bsdewijngaard.nl 
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