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Van de directie 
Nog een paar dagen en de eerste periode van het 
nieuwe schooljaar zit er op. De groep staat, 
collega’s zijn ‘gewend’ aan de groep. Mooie en 
soms moeilijke momenten hebben we met elkaar 
beleefd. Zo gaan we richting Dankdag. Soms denk 
ik wel eens: Wat een zegen om in het onderwijs te 
werken. Welke zegeningen kunnen we opmerken? 
Telt u mee? 
1. Velen moeten thuis werken en zijn verstoken 

van het ontmoeten van collega’s. Wij mogen 
elke dag elkaar ontmoeten. 

2. Aan het begin van de dag mogen we met 
elkaar stilstaan bij wat God ons wil zeggen. 

3. God zegt tegen ons: Ik heb Mijn Zoon gegeven, 
hoort Hem! 

4. Wij hebben Zijn Woord en mogen daaruit 
lezen en leven. 

5. Wij mogen danken voor wat God ons gaf in de 
Reformatie en het herdenken bij 
Hervormingsdag. 

6. Wij mogen kinderen begeleiden op hun weg 
door het leven door leren, toerusten en 
vormen. 

7. In tegenstelling tot veel Christenen leven wij in 
vrijheid. 

 
Een bekende componist schreef onder veel van 
zijn werk: SDG. Zo sluit ik af: 
 

Soli Deo Gloria – God alleen de eer! 

 
Regel van de maand 
Iedere maand zal er een specifieke regel centraal 
staan. Tevens herhalen we een regel. 

We spreken vriendelijk met 
  

   We zeggen dank je wel, als we iets krijgen. 
 
 
Kraanwaterdag 
Op 23 september was het kraanwaterdag. Onze 
school had door aanmelding om mee te doen aan 
kraanwaterdag, een prijs gewonnen. Groep 5-6 
kreeg een gastles van een enthousiaste 

kraanwater expert. De kinderen hebben heel goed 
mee gedaan en opgelet. Ze kunnen u nu vast van 
alles vertellen. 
 
Zending 
Op maandag 28 september hebben we een 
presentatie gekregen over stichting Jemima. Zij 
verzorgen opvang en onderwijs aan gehandicapte 
kinderen in de buurt van Jeruzalem. Meer 
infomratie is te vinden op www.jemima.nl 
De komende periode sparen wij ons zendingsgeld 
voor deze stichting. Inmiddels hebben we deze 
eerste weken ruim € 270  bij elkaar gespaard. 
 
Zendingsgeld op maandag 
In een eerdere nieuwsbrief schreef ik er over. Het 
zendingsgeld op maandag wordt nogal eens 
vergeten, heel begrijpelijk, maar jammer voor het 
goede doel. We snappen dat velen van u geen 
kleingeld meer in huis hebben. We hebben daarom 
bedacht dat we met bonnen gaan werken.  De 
kinderen kopen een vel van 40 bonnen. Elke bon 
vertegenwoordigd een waarde van € 0,50. Een vel 
met bonnen kunnen worden opgehaald bij juf 
Greetje.  
Zou u het geld voor elk bonnenvel à € 20 willen 
overmaken op rekening NL33 RABO 0313 6455 66 
o.v.v. Zendingsgeld en de naam van uw zoon of 
dochter. We starten hiermee na de Kerstvakantie. 
 
Terugblik studiedag 
Op vrijdag 2 oktober hebben we als team onze 
eerste studiedag gehad. ‘s Morgens hebben we 
een stukje scholing gekregen over het voeren van 
een kind gesprek. We hebben geleerd hoe je zo’n 
gesprek voor kunt bereiden en uit kunt voeren. 
Ook hebben we geleerd dat luisteren het 
belangrijkste is. Wat zegt het kind? 
’s Middags zijn we bezig geweest met wat 
praktische punten, zoals waar moet een nieuw aan 
te schaffen rekenmethode aan voldoen, hoe gaan 
wij als team om met afspraken die we gemaakt 
hebben, wat is de invulling van de komende 
studiedagen etc.  
 
Kinderboekenweek 
De klassenouders hebben voor ons een mooie 
tafel gemaakt met boeken en voorwerpen die bij 

http://www.jemima.nl/


het thema ‘En Toen… ‘ passen. Regelmatig zie je 
kinderen hier staan kijken en lezen. 
Daarnaast is  voor groep 5-8 Daan van 
Oostenbrugge op school geweest. Hij heeft de 
leerlingen verteld hoe je illustraties maakt bij een 
verhaal. 
De leerlingen van groep 1-2 zijn  op bezoek 
geweest in “De boekenkast”van juf Diny. 
Groep 3-4 heeft een bezoek gebracht aan de bieb.  
Voor alle groepen is er ook een kleur – teken of 
schrijfwedstrijd. De winnaars zijn: 
Groep 1: Benjamin 
Groep 2: Jozua 
Groep 3: Maartje 
Groep 4: Silke 
Groep 5: Ynze 
Groep 6: Christel 
Groep 7/8 : Annelien 
 
Klassenouders, bedankt voor de organisatie! 
 
Jeugd- en gezinswerker 
Op donderdag 15 oktober hoopt Willemijn 
Markhorst, jeugd – en gezinswerker, weer bij ons 
op school te komen. Na een periode van 
zwangerschap en verlof, gaat zij haar werk weer 
oppakken.  
We willen Willemijn en haar man vanaf deze plaats 
nog van harte feliciteren met de geboorte van 
jullie dochter. We wensen jullie Gods zegen toe bij 
de opvoeding van jullie dochter en de andere 
kinderen.  
 
Fietsverlichtingscontrole 
Op donderdag 29 oktober is er weer een controle 
van de fietsverlichting op school. In verband met 
de veiligheid van uw kind(eren) organiseren we dit. 
U bent en blijft als ouders natuurlijk 
verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind. 
Laten we daarom ook zorgen dat eventuele 
defecten aan de fiets verholpen zijn voor de 
controle. 
Fietsenmaker Hans Bulten en de wijkagent zullen 
om 8.15 uur op school aanwezig zijn. Kinderen die 
met de fiets op school komen, gaan eerst langs de 

controle en zetten dan hun fets in het fietsenhok. 
Als je fiets gecontroleerd is, ga je naar binnen.  
 
Dankdag 
Op dinsdag 3 november zullen we samen met de 
leerlingen stil staan bij Dankdag. Ondanks zorgen 
die er zijn, is er ook nog steeds zoveel reden tot 
dankbaarheid.  
Helaas is het vanwege de corona maatregelen niet 
mogelijk dat u als ouders of belangstellenden 
hierbij aanwezig bent.  
 
Streetwise 
Op dit moment staat er een ANWB streetwise 
activiteit gepland voor vrijdag 20 november. Het is 
nog de vraag of deze activiteit door kan gaan. Te 
zijner tijd zullen we u informeren.  
 
Ventilatie van de school 
In het kader van Covid-19 is het belangrijk dat er 
goed geventileerd wordt. Onze huidige ventialtie 
systemen dateren van het begin. Nodig tijd voor 
vervanging dus. We gaan de komende periode op 
diverse plaatsen de ventilatiesystemen vervangen.  
 
Ambassadeur Opkikker 
Floor Bouman is ambasadeur van de stichting 
Opkikker. Deze stichting helpt gezinnen die een 
ernstig ziek kind hebben. Floor probeert voor deze 
mooie stichting geld op te halen door het 
inzamelen van oude telefoons. Heeft u een 
afdankertje, dan mag u die bij haar inleveren.  
  
Belangrijke data 
19 t/m 23 – 10: herfstvakantie 
29 – 10: controle fietsverlichting 
03 – 11: bijeenkomst dankdag 
04 – 11: dankdag (vrije dag) 
05 – 11: Studiedag (vrije dag voor de leerlingen) 
17 – 11: Consultatie  
20 – 11: Streetwise 
 
Een hartelijke groet vanuit De Wijngaard, 
Hans Roodbeen 
directie@bsdewijngaard.nl

 

https://opkikker.nl/over-opkikker/organisatie/

