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Van de directie 
Nu echt de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Een 
bewogen jaar ligt er achter ons. Een jaar van 
zorgen, soms verdriet, maar ook een jaar waarin 
we geconfronteerd zijn met Gods goedheid, Zijn 
Vaderlijke zorg, mogen we wel zeggen. Het jaar 
2020 begonnen we met veel plannen, ideeën, 
goede moed en het vertrouwen dat God voor onze 
school  zorgt. Al snel kreeg het jaar een wending 
die we niet hadden voorzien. Spannend voor u als 
ouders, voor ons als school en zeker voor de 
kinderen. Thuisonderwijs was voor velen, zo niet 
allen, een nieuw fenomeen. Aan de keukentafel 
met de laptop of telefoon erbij het volgen van de 
lessen. Het via de digitale middelen deelnemen 
aan vergaderingen, toen nieuw, nu kijkt bijna 
niemand er meer van op.  Het leven van alle dag 
riep opeens allerhande vragen op, waar we 
voorheen nagenoeg niet aan dachten. In deze 
situaties van onzekerheid klinken vanuit Gods 
Woord, woorden van hoop. Ik citeer alleen het 
eerste vers uit psalm 91, maar leest u voor uzelf 
nog eens aandachtig de hele psalm en laat de 
woorden tot u doordringen. 

Die in de schuilplaats des Allerhoogsten 

is gezeten, die zal vernachten in de 

schaduw des Almachtigen. 

Ik hoop dat het niet alleen verwondering is maar 
dat het ook uw perspectief van Advent is. Langs 
het feit van Kerstfeest, Goede Vrijdag, Pasen, 
Hemelvaart en Pinksteren naar Openbaring 21:1! 
Ik wens u zo, heel gezegende dagen! 
 
Welkom op school 
Op maandag 30 november is Manuel van Goch bij 
ons in groep 1-2 gestart. Manuel woont tijdelijk in 
het gezin van Reint en Mirjam Ordelman, omdat 
zijn ouders op dit moment niet voor hem kunnen 
zorgen. Manuel we wensen je een goed tijd op De 
Wijngaard. Laten we in ons gebed ook aan Manuel, 
zijn ouders en het gezin Ordelman denken. 
 
Regel van de maand 
Iedere maand zal er een specifieke regel centraal 
staan. Tevens herhalen we een regel. 
 

We spreken altijd de waarheid, zelfs als 
iets is fout gegaan. 
 
Doe ik iemand pijn of verdriet dan maak ik 
het weer goed. 
 

 
Personele bezetting na de vakantie 
Na de Kerstvakantie  hoopt juf Elsbeth weer aan 
het werk te gaan. Zij gaat de eerste periode twee 
dagen  per week aan het werk (op dinsdag en 
vrijdag)  Zolang juf Elsbeth nog niet helemaal terug 
is, blijft juf Dianne op donderdag lesgeven in  
groep 1-2. Op de vrijdag start zij met lesgeven in 
groep 3-4. We willen vanaf deze plaats juf Joline 
bedanken voor haar inzet in groep 3-4. 
 
Schooltijden 
Het is heel fijn dat de meeste leerlingen dagelijks 
op tijd op school komen. Nu merken we de laatste 
tijd, dat een aantal leerlingen wel erg vroeg op 
school komt. Voor half 9 is het niet de bedoeling 
dat er kinderen binnen in de school  zijn. De 
leerkrachten zijn dan nog bezig met allerlei 
voorbereidingen.  Wilt u zorgen dat uw kind niet 
voor half 9 op school komt?  
 
Wonderlijk gemaakt 
Op onze school wordt gewerkt met de methode 
Wonderlijk gemaakt, een lessenserie voor seksuele 
vorming. Door deze lessen worden kinderen van 
jongs af aan vertrouwd gemaakt met hun eigen 
lichaam en hoe wonderlijk de Heere ons allemaal 
geschapen heeft. Verdere belangrijke 
onderwerpen zijn het omgaan met elkaar, een 
Bijbelse invulling van seksualiteit en weerbaarheid 
in bedreigende situaties. Daarvoor worden er in 
alle klassen enkele lessen gegeven. We hopen dat 
u dit, voordat de les gegeven wordt, met uw kind 
wilt bespreken. We zijn van mening dat zeker op 
dit gebied de eerste verantwoordelijkheid bij de 
ouders ligt. 
We hopen dat deze lessen bijdragen aan de 
ontwikkeling van uw kind, zodat het met 
verwondering, vertrouwen en weerbaarheid leert 
staan in deze maatschappij. Na de kerstvakantie 
starten we weer met de lessen Wonderlijk 
gemaakt. Via de mail  heeft u  een  planning  



gekregen voor de groep van uw kind(eren). We 
vragen u,   voordat de lessen op school gegeven 
worden, met uw kind(eren) te spreken over de 
onderwerpen die in de lessen aan bod komen.  
 
Water drinken 
Vanuit de gemeente Doetinchem wordt er veel 
aandacht geschonken aan gezondheid en gezond 
gedrag van basisschoolleerlingen. Er is zelfs een 
voorlichter gezonde school. 
Nu is gezondheid een groot goed en hebben we de 
plicht om goed voor ons lichaam te zorgen.  
Als school willen we dit natuurlijk ook stimuleren. 
We hebben  al 2 fruitdagen en willen nu ook 
starten met 1 dag water drinken per week. 
Woensdag = waterdag. De kinderen brengen op 
die dag een flesje of beker met water mee. 
Limonade, siroop, melk, sapjes etc.  zijn op die dag 
niet toegestaan. Op deze manier stimuleren we de 
leerlingen en onszelf om water te (leren) drinken.  
Natuurlijk vinden we het ook heel fijn als de 
leerlingen op andere dagen water drinken. 
 
Atelier 
Op donderdagmiddag 28 jnauari, 4 en 11 februari  
willen we weer ateliers geven. Op deze middag 
kunnen de kinderen dan iets leren over bakken, 
muziek, houtbranden, fotografie, judo, weven, 
ehbo.  
Bij groep 1-3 zullen we ongeveer een uur bezig zijn 
met het atelier. Bij de groepen 4-8 duurt het een 
hele middag. Het is de bedoeling dat de kinderen 3 
keer bezig zijn met hetzelfde onderwerp. Je volgt 
dus bijvoorbeeld 3 lessen judo of gaat 3 keer 
bakken. 
Op school zullen we met de kinderen een indeling 
maken en verder uitleg geven.  
 
Zendingsgeld 
In een eerdere nieuwsbrief hebben we 
aangegeven dat we vanaf januari ook werken met 
zendingsgeldbonnen. U kunt de bonnen bestellen 
door €20,00 (of een veelvoud daarvan) over te 
maken op het rekeningnummer van de school: 
NL33 RABO 0313 645566. We vragen u te 
vermelden dat het gaat om zendingsgeldbonnen 
en de naam van uw kind(eren). 
 
Parro 
Nu vindt de communicatie met u als ouder vooral 
via email plaats en sommige collega’s gebruiken 
WhatsApp. Wij willen met ingang van heden een 
proef starten met Parro. Parro is gekoppelend aan 
onze leerlingenadministratie en biedt op die 
manier veel voordelen. Bij deze nieuwsbrief vindt 

u een bijlage over het gebruik van Parro en hoe u 
daar gebruik van kunt maken. De proef loopt tot 
eind februari.  
 
Hoofdluis 
We vragen u om uw kinderen regelmatig zelf te 
blijven controleren op hoofdluis.  
 
Vervanging alarm 
Het alarm is inmiddels vervangen. Het is niet meer 
mogelijk om met alleen een sleutel van de school, 
het alarm in  of uit te schakelen. Mocht u een 
sleutel van de school in uw bezit hebben, dan 
vragen we u nogmaals  dit te melden. (bij Marielle 
Maljaars)  Mocht u een keer de school in moeten 
buiten de schooltijden, laat u dan informeren over 
de werking van ons alarm.  
 
Ouderavond 
Voor 13 januari staat er een ouderavond gepland. 
In verband met de corona maatregelen kan deze 
helaas niet doorgaan.  
 
Donateurs 
Namens het bestuur van onze vereniging een 
dringende oproep doen aan die leden en 
donateurs die hun contributie nog niet hebben 
betaald dat alsnog te doen. Alvast hartelijk dank 
voor uw bijdrage. 
 
Zindelijkheid   
In de bijlage vindt u informatie over zindelijkheid. 

Bij deze een informatief 

artikeltje over zindelijkheid. 

Meestal gaat het vanzelf dat 

uw kind geen luier meer om hoeft, maar soms kan 

het ook best lastig zijn. Mocht u na het lezen nog 

vragen hebben hierover of u heeft vragen over een 

ander onderwerp, dan mag u altijd contact met mij 

opnemen. (Van de jeugdverpleegkundige:Eline 

Hietkamp,e.hietkamp@ggdnog.nl ) 

 
Belangrijke data 
19- 12 t/m 03-01 Kerstvakantie 
04-01 Studiedag personeel, dus 

geen thuisonderwijs 
Week 1 les 1 wonderlijk gemaakt 
 
Een hartelijke groet vanuit De Wijngaard, 
 
Hans Roodbeen 
directie@bsdewijngaard.nl
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