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Van de directie 
Wat een vreemd begin van het jaar. Daar waar we 
elkaar normaal gesproken het beste toewensen en 
leerlingen van harte welkom heten op school 
begonnen we het jaar met onderwijs op afstand.  
Als collega’s begonnen we met een studieochtend 
over hoogbegaafdheid. Meer hierover verderop in 
deze nieuwsbrief.  
 
De laatste dagen voor de vakantie hebben de 
collega’s gebruikt om instructiemateriaal te maken 
voor met name de hoofdvakken. Veel wordt er ook 
van u als ouder gevraagd. Ik kan mij voorstellen dat 
het soms echt zoeken is hoe je de kinderen voor 
school aan het werk krijgt.  Toch krijg ik van de 
collega’s terug dat de meeste leerlingen serieus met 
het schoolwerk bezig zijn. Waardering hoe u daarbij 
ondersteunt. Ook voor de collega’s is het niet altijd 
eenvoudig wanneer ze de dagelijkse schoolwerk 
missen.  Het  maken van planningen voor het 
thuisonderwijs en het maken van instructievideo’s 
in plaats van voor de groep staan is nu het 
dagelijkse werk. Juf Diny, juf Mariëlle, juf Greetje en 
juf  Janice die de dagelijkse opvang van de kinderen 
verzorgen. Bezigheden waar even onze weg in 
moeten vinden. Toch zullen we echt samen door 
deze periode heen moeten. 
 
Ondanks deze wederwaardigheden is het goed om 
stil te staan bij wat we lezen in Haggaï 2. De profeet 
maant de Israëlieten om niet om te kijken naar wat 
er vroeger was, maar te bedenken dat God er ís en 
niet alleen wás. We kunnen proberen te duiden, 
maar bedenk: God is een God van nabij. Ook nu in 
deze verwarrende tijd. En bedenk: God die zich 
openbaarde als: De Ik zal zijn. Ook in 2021 is Hij 
nabij. Vanuit dat perspectief wens ik u een 
gezegend 2021. 
 
Lief en leed 
De vader van Yaël Gijsbertsen, wordt deze week 
geopereerd aan zijn rug. Wilt u meebidden voor het 
slagen van de operatie en een voorspoedig herstel? 
 
 
 
Ateliers 

Vanwege alle onzekerheid over wanneer we weer 
naar school mogen, hebben we besloten dat we de 
ateliers te verplaatsten naar mei-juni 2021. We 
hopen dat we dan allemaal op school zitten en 
kunnen genieten van deze leuke en leerzame 
ateliers. 
 
Opbrengst Jemima 
Tot aan de Kerstvakantie hebben we geld 
ingezameld voor Jemima. Voor dit mooie project  
hebben we € 547,74 opgehaald. Dank voor jullie 
bijdragen. 
 
Studiemorgen 
Maandag 4 januari hadden we een studiemorgen. 
Vanuit Driestar-Educatief nam Martine Blonk ons 
mee in de wereld van hoogbegaafdheid. Een hoop 
theorie wat ons echt meer inzicht gaf, maar zeker 
ook hele praktische handreikingen. We keken naar 
de hogere denkorden van Bloom waar veel 
kinderen met hoogbegaafdheid mee werken. Hoe 
we vanuit ons leerlingvolgsysteem leerlingen 
kunnen signaleren. Niet alleen een  leerzame 
morgen, maar zeker ook een volgende stap in het 
herkennen en begeleiden van hoogbegaafde 
leerlingen.  
 
Parro 
Velen van u hebben zich inmiddels aangemeld bij 
Parro. Wanneer u dat nog niet heb te gedaan 
vragen we u dat alsnog te doen. We merken dat er 
soms wat probleempjes zijn. Geef deze aan bij de 
leerkracht en we proberen naar een oplossing te 
zoeken. 
 
Contactavonden 
Hoewel we nog niet precies weten wanneer we 
weer naar school mogen, is nu al duidelijk dat de 
contactavonden van 2 en 3 maart verplaatst 
moeten worden. We houden u op de hoogte. 
 
 
Een hartelijke groet vanuit De Wijngaard, 
 
Hans Roodbeen 
directie@bsdewijngaard.nl

 

https://www.jemima.nl/over-jemima

