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We zitten inmiddels midden in de herfst, de pracht 
van de natuur spreekt altijd weer aan. Hebben we 
er oog voor? We gaan richting het einde van het 
jaar. Nog een paar weken en het jaar A.D. 2019 is 
geschiedenis. De geschiedenis waarin we 
nadrukkelijk Gods hand zien. Een bemoediging 
wanneer we ons gedragen en geborgen weten in 
Zijn hand. Dat geldt ook voor school. We ervaren 
zorgen en blijde dingen, we verzetten veel werk, 
we zien mooie, soms ook verdrietige dingen in het 
gedrag van onze leerlingen, maar we zijn dankbaar 
voor wat we ontvangen in ons schoolleven.  
Vandaag was ik te gast in groep 1/2 en 3/4.  Wat 
mooi om te zien hoe kinderen zijn in hun spel en 
omgang met elkaar. Een ervaring om mee te 
maken hoe kinderen leren ontdekken. Dat is wat 
wij doen: kinderen begeleiden in hun ontwikkeling 
en groei naar volwassenheid en het leren van 
afhankelijkheid van onze Schepper. Zo toeleven 
naar Advent, Zijn komst, dat geeft een enorm 
perspectief. Voor nu, vandaag, hier op school, 
maar ook voor straks(!).  
 
Studiedag 6 januari 
Als team denken we na over hoe het onderwijs op 
De Wijngaard zo goed als mogelijk aansluit bij de 
onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Wij laten 
ons hierbij extern begeleiden. Het lukte niet om de 
agenda’s op elkaar te laten aansluiten en daarom 
moeten we de studiedag van 6 januari 
verplaatsen naar 8 januari. De leerlingen komen 
maandag 6 januari gewoon naar school en zijn 
woensdag 8 januari vrij. We begrijpen dat dit voor 
u mogelijk lastig is, maar rekenen op uw begrip. 
 
Lief en leed 
De laatste weken merken we dat er regelmatig 
kinderen ziek zijn. Gelukkig knappen ze vrij snel 
weer op en komen weer op school. We weten ook 
dat er onder de ouders zieken zijn. We denken aan 
dhr. B Sloetjes (vader van Reinier gr.6), die merkt 
dat hij wat meer pijn krijgt en er zijn meer 
gezinnen waar zorgen zijn. We wensen jullie Gods 
nabijheid toe. 
 
 

Uitslag ouderenquête 
Vlak voor de zomervakantie ontving u een 
ouderenquête. Graag willen we u een korte 
samenvatting geven van de uitkomsten. 
We vinden het fijn dat veel ouders de enquête 
hebben ingevuld. Zowel met het team als binnen 
het bestuur hebben we de uitkomsten bekeken en 
nagedacht hoe we hier opvolging aan kunnen 
geven. 
 
Wat met betrekking tot informatievoorziening 
opvalt is dat het niet altijd duidelijk is waar de 
informatie is te vinden.  Graag wijzen we u op de 
schoolgids waarin we veel praktische infromatie 
geven. De schoolgids is op de website te vinden. 
Daarnaast hebben we ons leerlingenvolgsystemen, 
ParnasSys en Zien. Hierin leggen we zowel de 
cognitieve als de sociaal emotionele 
ontwikkelingen van onze leerlingen vast.  Verder 
wordt er hard gewerkt aan de update van onze 
website.  
 
Wanneer het over het schoolklimaat gaat geeft 
ruim 90% van de ouders de school een voldoende. 
De afgelopen jaren hebben we daar als team veel 
aandacht aan gegeven. Uiteraard blijven er dingen 
die we moeten verbeteren. We werken 
doelgericht aan de sociaal-emotionele 
vaardigheden  van de groep.  
 
Als ouder kunt een belangrijke bijdrage leveren 
aan een goed schoolklimaat door tijdens de 
pleinwacht alert te zijn op groepjes of juist 
kinderen die alleen staan of op taalgebruik.  
Wanneer het om buitenschoolse activiteiten gaat 
kunt u als ouder ook uw bijdrage leveren door 
bijvoorbeeld op te letten wie worden uitgenodigd 
bij speelafspraken of feestjes. 
 
Leuk om te zien dat ouders de gezelligheid in de 
school weten te waarderen. In dit verband is een 
bedankje aan het adres van Mirjam Ordelman op 
zijn plaatst. Zij kleedt de tafel in hal aan gericht op 
de tijd van het jaar. 
 

http://www.bsdewijngaard.nl/


Wat opvalt m.b.t. de vraag over schooltijden is dat 
meerderheid van de ouders tevreden zijn met de 
huidige situatie.  
 
Tenslotte hebben we u aantal vragen voorgelegd 
met betrekking tot de indentiteit van de school. 
Natuurlijk zijn er verschillen, maar we herkennen 
elkaar in het fundament van onze indentiteit, Gods 
Woord van waaruit ons het heil in Gods Zoon 
wordt aangeboden.  
 
Terugblik avond personeel en bestuur 
Op woensdagavond 30 oktober zijn het bestuur en 
de personeelsleden van onze school bij elkaar 
geweest. Mevr. A van Hartingsveld-Moree heeft 
een lezing gehouden over ‘Maak in Gods Woord 
hun gang en treden vast’. Aan bod kwamen:  
1. De opdracht die de Heere geeft. 
2. U als bestuur en team.  
3. Onze kinderen 
4. Gods Woord in gezin en school 
Na de lezing hebben we in groepjes nagedacht 
over een aantal stellingen en praktijksituaties. Een 
mooie, leerzame avond. 
 
Regel van de maand 
Iedere maand zal er een specifieke regel centraal 
staan. Tevens herhalen we een regel. 
De komende maand gaat het om deze regels: 

 
We houden de school samen 
netjes en opgeruimd. 
 
Ik ben verantwoordelijk voor 
de keuzes die ik maak en ben 
daarop aanspreekbaar. 

 
Herhalen: 

 
We groeten elkaar als we binnenkomen 
en weggaan. 

 
Ruimtes met een rode deur ga je 
alleen met toestemming binnen. 
 

 
Zien 
De leerkrachten hebben voor alle leerlingen van 
hun groep het pedagogisch leerlingvolgssyteem 
Zien ingevuld.  

De leerlingen van groep 5-8 hebben ook een 
leerlingen vragenlijst ingevuld om zo kenbaar te 
maken hoe zij school beleven. 
De ingevulde lijst van de leerkacht in combinatie 
met die van de leerlingen, is besproken met de ib-
ers. Uit zo’n bespreking volgen dan weer een 
aantal afspraken en acties om de ontwikkeling van 
de leerlingen zo goed mogelijk te volgen en te 
stimuleren.  
 
Bestuursbezoek 
Op donderdag 28 november komen er 2 
bestuurleden op schoolbezoek. Zij zullen een 
aantal groepen bezoeken en een gesprekje hebben 
met een aantal leerkrachten. Op deze manier 
tonen ze hun betrokkenheid bij ons werk en zien 
en ervaren ze in de praktijk hoe het op school gaat. 
 
MR 
De medezeggenschapsraad is op zoek naar twee 
nieuwe leden voor de oudervertegenwoordiging.  
De MR van de Wijngaard bestaat uit twee 
personeelsleden die namens het personeel en 
twee ouders die namens de ouders en leerlingen 
mogen adviseren over of moeten instemmen met 
beleidsplannen van het bestuur. De onderwerpen 
waarover wij advies mogen geven en  waar wij 
onze instemming voor moeten geven, zijn 
(wettelijk) vastgelegd. Via de deze link is hierover 
wat meer uitleg te vinden.  Daarnaast mag de MR 
zelf  zaken aandragen die ouders en/of 
leerkrachten belangrijk vinden en die wij onder de 
aandacht van het bestuur willen brengen. 
Heeft dit u/jou interesse gewekt of wilt u/wil jij 
meer informatie: dan graag een reactie per mail, 
telefoon of app naar Lize Marie Mol-van Beijnum: 
l.mol@mrdewijngaard.nl of 0653215517 of naar 
de directeur van de school. 
 
Sponsors gezocht 
Voor het sponsordoek dat bij de ingang van de 
school hangt zijn we opzoek naar twee nieuwe 
sponsors. Een mooie manier om uw bedrijf te 
presenteren. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Wilbert Wassink, 
w.wassink@bsdewijngaard.nl  
 
Collegiale consultatie 
Ook leerkrachten leren nog steeds dingen. Wij 
kunnen ook van elkaar leren. Daarom organiseren 
we 2 keer per jaar de mogelijkheid om bij een 
collega te gaan kijken. Na een bezoek is er tijd voor 
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een gesprek om elkaar te bevragen waarom je 
bepaalde dingen doet, of juist niet doet, of hoe zij 
een bepaalde situatie zou aanpakken. WE leren 
dus met en van elkaar.  
 
Contactavond 
Op dinsdag 10-12 en woensdag 11-12 staan de 
contactavonden weer gepland. U hebt dan de 
mogelijkheid om 10 minuten met de leerkracht(en) 
van uw kind(eren) te spreken over zijn/haar 
ontwikkeling. Wilt u voor morgen, 27 november 
doorgeven wanneer u wilt komen?  
Het zou prettig zijn als u de naam van uw kind 
vermeld, met daarbij de betreffende groep en 
welke dag u kunt.  
Dit mailen naar: gesprekken@bsdewijngaard.nl 
U zult dan z.s.m een rooster krijgen met daarop de 
vermelding wanneer u ingepland bent.  
 
Kerstviering 
Op vrijdag 20 december zullen we op school 
aandacht besteden aan Kerst. Alle leerlingen ( dus 
ook de leerlingen van groep 1) worden ’s morgens 
op school verwacht. We starten deze dag met een 
gezellig ontbijt in de klas. Je mag dus met een lege 
maag naar school komen. Daarna is het tijd om 
even buiten te spelen en nog wat activiteiten in 
klas. Om 10.45 start de bijeenkomst in de hal. Na 
afloop van de bijeenkomst ( rond 12.00 uur) zijn 
alle leerlingen vrij. 
We nodigen u als ouders, opa’s , oma’s en andere 
belangstellenden uit om om 10.45 uur op school te 
komen en de bijeenkomst bij te wonen. Voor de 
allerkleinsten zal er oppas zijn. 
 
Wonderlijk gemaakt 
Op school mogen wij de leerlingen ook sexuele 
opvoeding geven. Wij vinden dit als eerste een 
taak voor u als ouder. U krijgt van ons de 
mogelijkheid om eerst zelf met uw kind te spreken, 
voordat wij dit op school doen. Wij zullen u tijdig 
laten weten welke onderwerpen in welke groep 
aan bod komen. Daarbij ontvangt u dan ook een 
planning waarop staat in welke week de les 
gegeven zal worden. 
In het verleden hebt u van ons een boekje 
gekregen met daarin de informatie voor ouders. 
Voor ouders die dit nog niet hebben, hebben we 

een exemplaar beschikbaar. Vraag er gerust om 
mochten wij het vergeten mee te geven. 
 
Schoolfotograaf 
Op maandag 13 januari hoopt de schoolfotograaf 
op school te komen. Er zullen foto’s gemaakt 
worden van de kinderen individueel een een 
groepsfoto. Mochten er nog speciale instructies 
zijn, dan hoort u die t.z.t. 
 
Zending en christenvervolging 
We sparen tot aan de kerstvakantie nog voor de 
Bonisa zending. Tot nu toe hebben we € 405,55 Bij 
elkaar gespaard. Wilt u de christenen in China ook 
in uw gebed blijven gedenken? 
 
Na de kerstvakantie hebben we een nieuw doel 
uitgekozen om voor te sparen: Open Doors. Open 
Doors is een internationale christelijke organisatie 
die ondersteuning biedt aan christenen in landen 
waar christenvervolging plaatsvindt, waar het 
christendom verboden is of in sterke mate 
maatschappelijk niet geaccepteerd wordt. 
Op dinsdag 7 januari zullen de kinderen een 
presentatie krijgen van Open Doors. Op die manier 
willen we de kinderen informeren over het werk 
van Open Doors en hun betrokkenheid vergroten 
bij christenen die vanwege hun geloof vervolgd 
worden. 
 
 
Belangrijke data 
28-11-2019: Bestuursbezoek 
03-12-2019: Collegiale consultatie 
05-12-2019: Collegiale consultatie 
10-12-2019: Contactavond 
11-12-2019: Contactavond 
13-12-2019: Koffie uurtje 
20-12-2019: Kerstviering op school 
23-12 t/m 03-01: Kerstvakantie 
07-01-2020: Presentatie Open Doors 
08-01-2020: Studiedag -> leerlingen zijn vrij 
13-01-2020: Schoolfotograaf 
15-01-2020: Ouderavond 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Hans Roodbeen 
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