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Van de directie 
De dagen dat we nog school hebben kunnen we 
bijna op twee handen tellen. Wat gaan de dagen 
toch snel. Een jaar met veel ongewone dingen. 
Onze woordenschat is behoorlijk vergroot. Veel 
ervaringen rijker. Of het altijd een verrijking is 
geweest is maar de vraag. Gelukkig lijkt het er op 
dat we steeds meer naar een normale situatie 
toegaan.  
 
Er is al veel aan duiding gedaan. Ik beperk mij tot 
het woord ‘dankbaarheid’. Dankbaarheid aan God 
onze Schepper en Bewaarder. Hij heeft ons dit 
schooljaar geholpen. Heel veel zegeningen 
ontvingen we uit Zijn handen.  
 
Zoals ik zei, nog een paar dagen en we sluiten de 
schooldeur voor 6 weken. Mogelijk gaan 
sommigen van u heerlijk op vakantie. Dichtbij of 
ver weg, fijn dat dit nu weer kan. Een periode 
waarin we mogen uitrusten en genieten van de 
zegeningen die we ontvangen. Zijn zorgen ons 
deel? Ook dan mogen we rust vinden in God. Ik 
wens u een goede vakantieperiode. 
 
Lief en leed 
Een periode van vakantie ligt voor ons. Een tijd 
waar we misschien naar uit zien. Anderen zien 
misschien wel tegen de vakantie op. Dit kan 
natuurlijk verschillende redenen hebben.  Wilt u  
ook in deze vakantieperiode aan elkaar denken en 
voor elkaar bidden?  
Bij de familie den Hertog is een meisje geboren. Ze 
heeft de naam Lisa gekregen en is het zusje van 
Jarno uit groep groep 2. We wensen de ouders 
wijsheid en Gods zegen in de opvoeding. 
 
Bedankt 
Aan het eind van het schooljaar willen we u als 
ouders in het bijzonder bedanken. Vanwege de 
Coronamaatregelen hebben we een bijzonder 
schooljaar achter de rug. De inzet van u als ouders 
is heel groot geweest in de periode van 
thuisonderwijs. Dit hebben we bijzonder 
gewaardeerd. Daarnaast heeft u zich als ouders 
ook ingezet voor andere zaken in en rondom de 
school. Uw medeleven en gebed doen ons goed. 
Ook de praktische hulp wordt gewaardeerd. 

 
Afscheid 
Na jaren van trouwe dienst (vanaf september 
2004), heeft juf Gerrie besloten dat ze stopt met 
werken op de Wijngaard.  Juf Gerrie wat heeft u 
veel kinderen geholpen, extra aandacht gegeven 
en geprobeerd hen verder te helpen. Daarnaast 
denken we terug aan uw luisterende oor voor 
kinderen en collega’s, het stimuleren van touwtje 
springen en zelf actief meedoen, het nakijken van 
het huiswerk van groep 7-8, het kaften van boeken 
en nog veel meer. We bedanken u heel hartelijk 
voor alles wat u hebt gedaan. Juf Annegreet, die 
dit schooljaar invalwerk heeft gedaan, gaat na de 
zomer volledig aan het werk op Urk. Ze stopt dus 
ook met haar werkzaamheden bij ons op school.  
Juf, bedankt voor uw inzet in het afgelopen jaar.  
 
Beide jufs wensen we het volgende toe: 
 
De Heere zegene u en behoede u! 
De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten, 
en zij u genadig. De Heere verheffe Zijn aangezicht 
over u en geve u vrede! 
 
Afscheid groep 8 
Op maandag 12 juli hopen de leerlingen van groep 
8 afscheid te nemen van onze school.  
Gideon Averesch, Floor Bouman, Jesse Bulten, 
Rhodé Bulten, Corina Ebbers, Tessa v.d. Heiden, 
Marilène Hoogendoorn, Lotus Luimes, Justin 
Massink, Josephine Pouw, Damilah Remkes, Marte 
Schreuder, Annelien Stockhorst en Lotte Wesselink 
gaan na de zomer naar het VO.  
 
Voor de meesten van jullie ligt er dan  een periode 
van 8 jaar op De Wijngaard achter jullie. Het is 
goed om samen terug te kijken, stil te staan bij wat 
er geleerd en meegemaakt is en afscheid te 
nemen. Hopelijk kijken jullie terug op een goede 
en leerzame tijd op De Wijngaard.  
 
Nu jullie de stap naar het VO gaan maken wensen 
we jullie Gods zegen toe voor de toekomst. De 
leerlingen van groep 8 hebben op 12 juli hun 
laatste schooldag en zijn dus de rest van deze 
week vrij.  
 



DoeKoe-actie 
Eerder schreven we over de DoeKoe-actie. In 
totaal hebben we €164 bij elkaar gespaard. De 
leerlingenraad heeft allerlei ideeën onderzocht die 
we op school kunnen gebruiken. Voor elke klas een 
bal en andere spullen voor op het plein. We hopen 
binnenkort deze materialen binnen te krijgen en te 
gaan gebruiken. 
 
Kijkmorgen 
Op dinsdagmorgen 13 juli mogen alle leerlingen in 
hun nieuwe groep gaan kijken. Ze kunnen dan 
kennismaken met hun klasgenoten  en leerkracht 
voor het schooljaar 2021- 2022. 
 
Jaarsluiting 
Op donderdag 15 juli zullen we samen met de 
leerlingen de jaarsluiting houden met als thema : 
‘Denk aan Mij!’  We willen met de kinderen 
terugkijken op het afgelopen schooljaar en 
nadenken over wat ze geleerd hebben over de 
Heere.  Dit zullen ze ook vormgeven in een 
knutselopdracht, zodat ze een geheugensteuntje 
hebben om ook in de vakantie aan de Heere te 
denken. Na deze bijeenkomst zullen we met de 
kinderen afscheid nemen van juf Gerrie. 
 
Laatste schooldag 
Op vrijdag 16 juli hebben we onze laatste 
schooldag van dit schooljaar. Om 12.00 uur krijgen 
alle leerlingen vrij en begint onze vakantie. We 
wensen jullie allemaal een goede periode van rust 
(Voor de leerlingen van groep 1 is donderdag 15 
juli de laatste schooldag). 
 
Jaaropening 
Op maandag 30 augustus gaan de deuren van onze 
school weer open om de kinderen weer te 
verwelkomen. Graag willen we deze morgen 
starten met een gezamenlijke opening van het 
schooljaar.  U krijgt t.z.t. nog informatie of u als 
ouders bij de jaaropening aanwezig kunt zijn.  
 
Klassenouders 
De afgelopen jaren hebben we gewerkt met 
klassenouders. Ook in het nieuwe schooljaar 
zouden we dat graag weer doen.   
We willen u vragen om daarom voor het nieuwe 
schooljaar serieus na te denken of dit iets voor u is. 
Wilt u weten wat het inhoud, vraag gerust eens na 
bij Eveline van Baren, Bernadet den Hertog, 
Marieke Bulten, Hester Evers, Mylène Wiltink of 
Rida Bouman. Daarnaast mag u mij benaderen 
voor informatie of om u op te geven. Opgeven kan 
via marielle@bsdewijngaard.nl 
 

Jaarplanning 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van 
ons een planning met daarop de belangrijke data 
van studiedagen, vakanties, contactavonden, 
koffie-uurtjes, etc.  
 
Gym 
Op dit moment weten we nog niet op welke dag 
onze school de gymzaal aan de van Gorkomhof kan 
gebruiken. Zodra hier meer over bekend is, zullen 
we het laten weten.  
 
Zendingsgeld 
Tot nu toe hebben we ongeveer €500 opgehaald 
voor het werk dat Jenita van de Belt doet in 
Thailand. 
 
Vanuit het bestuur 
Sinds de Corona-uitbraak en de daarbij komende 
beperkingen wordt onze school schoongemaakt 
door Janne-Linn Brugge. Het bestuur heeft nu 
besloten om haar een vast contract te geven voor 
20 uur per week.  
 
Dit besluit is zorgvuldig gemaakt. Het betekent dat 
u als ouder niet meer de 5/6 wekelijkse 
schoonmaak hoeft te doen. De 
schoonmaakcommissie blijft bestaan. Voor de 
grote schoonmaak vragen we wel uw hulp. Ook bij 
uitval van onze vaste kracht, wat hopelijk niet aan 
de orde komt, zullen we een beroep op u doen. 
 
Wij bedanken alle schoonmaakmoeders en -vaders 
voor hun, soms jarenlange(!) inzet. Wij hebben dit 
zeer gewaardeerd! Janne-Linn wensen wij veel 
succes en werkplezier toe! 
 
Bieb 
Het was door Corona een ander biebjaar dan 

anders. Gelukkig is alles goed verlopen en konden 

de kinderen boeken lezen. Nog een paar weken 

gaan we op deze manier verder. Er zijn nog wel 

een paar puntjes aan het einde van het schooljaar.  

Met de kinderen van groep 8 heb ik afgesproken 

dat zij vrijdag 2 juli 6 boeken mogen halen om in 

de vakantie te lezen. Dat is voor diegenen die dat 

willen. Voor de andere kinderen is de uiterste 

inleverdatum bij groep 1 en 2 maandag 12 juli. Dan 

mogen ook zij extra boeken meenemen voor de 

vakantie.  

Bij de groepen 3 tot en met 7 is de uiterste 

inleverdatum dinsdag 13 juli. En dan mogen ook zij 

meer boeken meenemen voor in de vakantie. Na 

de vakantie willen wij graag gewoon weer bieb 
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houden op dinsdagmiddag van 15:15 uur tot 15:45 

uur. We hopen dat de maatregelen dan zo 

versoepeld zijn dat het zo kan. 

Belangrijke Data 
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 
30 augustus : Jaaropening 
 
Een hartelijke groet vanuit De Wijngaard, 
 
Hans Roodbeen 
directie@bsdewijngaard.n 
 

 


