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Van de directie 
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een 
jaar dat niet snel uit ons geheugen zal 
verdwijnen. Dingen die we niet voor mogelijk 
hielden werden opeens realiteit.  Anders 
werken gaf ook weer andere vragen en soms 
ook uitdagingen. Toch mogen we met 
dankbaarheid vaststellen dat erg zieke 
kinderen en collega’s ons bespaard zijn 
gebleven. Dat is uiteindelijk niet dankzij de 1,5 
meter afstand. Wij mogen geloven dat De 
Heere God voor ons zorgt. Daarvoor past Hem 
alle dank.  Met dat ik dit stukje schrijf zijn de 
leerlingen uit groep 8 weer veilig en wel terug 
van kamp. Een paar dagen intensief met elkaar 
optrekkken is warrdevol. Samen sportief bezig 
zijn, maar ook samen nadenken over wat De 
Bijbel ons. Opnieuw past het woord 
dankbaarheid. Een periode van vakantie ligt 
voor ons. Vanaf deze plaats een goede periode 
toegewenst en tot bij leven en welzijn in het  
nieuwe schooljaar. 
 
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 in het bijzonder in de vakantie periode 
denken aan en bidden voor de mensen die te 
maken hebben met ziekte en zorgen in het 
gezin of de familie? 
 
Bedankt 
Aan het eind van het schooljaar willen we u als 
ouders in het bijzonder bedanken. Vanwege 
de corona maatregelen 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. 
 
Contactavond 
De contactavonden zijn geweest. Het was fijn 
om u te ontmoeten en over uw kind(eren) te 
spreken. 
 
Afscheid groep 8 
Op maandag 13 juli hopen de leerlingen van 
groep 8 afscheid te nemen van onze school. 
Marco v.d. Berg, Jade Ebbers, Luca den 
Hertog, Floris Hoogendoorn, Aaron Klap, 
Lennard Stockhorst, Naftali v.d. Vliert en 
Rogier Wassink gaan na de zomer naar het VO. 
Voor de meesten van jullie ligt er dan  een 
periode van 8 jaar 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 13 juli 
hun laatste schooldag en zijn dus de rest van 
deze week vrij.  
Naast deze leerlingen van groep 8, gaat ook 
Bryan Zoetekouw onze school verlaten en de 
overstap naar het VO maken. Bryan jij bent 
twee jaar  bij ons op school geweest. Wij 
vonden het fijn om jou te mogen zien 
ontwikkelen in die tijd. We wensen ook jou 
Gods zegen toe voor de toekomst!  
 
Kijkmorgen 
Op dinsdagmorgen 14 juli mogen alle 
leerlingen in hun nieuwe groep gaan kijken. Ze 
kunnen dan kennismaken met hun 
klasgenoten  en leerkracht voor het schooljaar 
2020- 2021. 
 



Jaarsluiting 
Op donderdag 16 juli zullen we samen met de 
leerlingen de jaarsluiting houden. Helaas is het 
nu niet mogelijk dat u als ouders en 
belangstellenden hierbij aanwezig bent. 
 
Laatste schooldag 
Op vrijdag 17 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, ontspanning en bezinning 
toe. 
 
Klassenouders 
De afgelopen jaren hebben we gewerkt met 
klassenouders. Ook in het nieuwe schooljaar 
zouden we dat graag weer doen. Dit 
schooljaar is het niet gelukt om voor iedere 
groep klassenouders te krijgen. Dit was erg 
jammer. 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 Winandi Ebbers, 
Bernadet den Hertog, Marieke Bulten, Hester 
Evers of Rebekka v.d. Berg. 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 uurtje etc.  
 
Jaaropening 
Op maandag 31 augustus gaan de deuren van 
onze school weer open om de kinderen weer 
te verwelkomen.  

Graag willen we deze morgen starten met een 
gezamelijke opening van het schooljaar.  U 
krijgt t.z.t nog informatie of u als ouders bij de 
jaaropnening aanwezig kunt zijn.  
 
Lezen in de vakantie 
Lezen heeft een positief effect op 
woordenschat, spelling, begrijpend lezen en 
schrijven. Kinderen die minimaal 15 minuter 
lezen per dag, lezen ruim één miljoen wotdne 
per jaar. Hun woorden schat groeit met zo’n 
1000 wordne per jaar. Kinderen die plezier in 
lezen hebben gaan ook meer en meer lezen en 
blijven lezen. Dagelijks een kwartiertje lezen 
levert een hoop leespelzier op, ook al is het 
online lezen. In de vakantie is de Online 
Bibliotheek open. Je kunt er net als in de echte 
bieb boeken uitzoeken. Leuk om samen een 
keer met papa of mama een boek uit te 
zoeken. Je kunt hier meer informatie vinden. 
 
Medezeggenschapsraad 
De notulen van de MR zijn vanaf heden op het 
besloten deel van de website van de school te 
vinden. Bij het inloggen gebruikt u de code: 
7009DZ 
 
Belangrijke data 
7 en 9 - 07:  meenemen en schoonmaken  
Speelgoed 
13-07: afscheid groep 8 leerlingen 
14 -07 : kijkmorgen in de nieuwe groep 
16 – 07: jaarsluiting 
17 -07: laatste schooldag -> 12 uur vrijdag 
31-08 : start schooljaar 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans Roodbeen 
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