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Van de directie 
Alweer ruim drie weken na de voorjaarsvakantie 
van start. Druk met toetsen en alles wat daar mee 
te maken heeft. Na een mooie online 
Biddagviering zijn collega’s en kinderen alweer 
doende met de Paasviering. Tegelijkertijd houden 
allerhande maatschappelijke ontwikkelingen ons 
bezig. Vanuit de overheid worden mogelijkheden 
geboden voor het in kaart brengen van de 
onderwijskundige gevolgen van de Coronacrisis. 
Als team denken we na hoe we hiermee om 
kunnen of moeten gaan. Het biedt ook weer 
mogelijkheden. De Tweede Kamerverkiezingen 
liggen achter ons. Hoewel geen hele grote 
verschuivingen, zien we wel dat de maatschappij 
zich meer en meer ontwikkelt als een 
maatschappij waar voor onderwijs gebasseerd op 
de  Bijbel steeds minder plaats is.  Het onderwijs 
als sociale middenveld wordt meer en meer 
gebruikt om onze kinderen bekend te maken met 
onbijbelse waarden en normen. Dit rijtje met 
zorgelijke ontwikkelingen is moeiteloos langer te 
maken, echter: ik kan een komma zetten en neem 
u mee naar Efeze 2:4: 
 
“Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn 
grote liefde,…” 
 
Zoek dit gedeelte maar eens op en leest u dan 
verder. We leven naar het moment in het kerkelijk 
jaar van Pasen, maar het is beter om tegen elkaar 
te zeggen: We leven na Pasen. We mogen elkaar 
begroeten met: De Heer’ is waarlijk opgestaan. 
 
Lief en leed 
Er zijn op dit moment regelmatig kinderen thuis 
vanwege verkoudheid of andere klachten. Tot nu 
toe hebben we gelukkig nog geen kinderen die  
Corona hebben. Hier zijn we dankbaar voor. We 
zijn ook blij te merken dat u de klachten van de 
kinderen serieus neemt, kinderen laat testen en zo 
uw verantwoordelijkheid neemt. Natuurlijk 
kunnen we naast Corona met andere zorgen te 
maken krijgen. Misschien kent u mensen in uw 
omgeving die geconfronteerd worden met ziekten 
en zorgen. Vergeet ze niet in uw gebed.  
 

Alda Rijneveld is om persoonlijke redenen gestopt 
met haar werk als extra ondersteuning in groep 
1/2. We bedanken haar voor de inzet op De 
Wijngaard en wensen haar Gods zegen voor de 
toekomst. 
 
Regel van de maand 
Iedere maand zal er een specifieke regel centraal 
staan. Tevens herhalen we een regel. 
 

We helpen elkaar! 
 
 

Herhalen: 
 

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

 
Parro 
We hebben als team besloten om Parro blijvend in 
te gaan zetten. We zijn nog een aantal praktische 
zaken aan het inventariseren en kijken of we daar 
een oplossing voor kunnen vinden. 
 
Het inzetten van Parro heeft een aantal 
consequenties: 
- U kunt de collega’s via Parro een bericht 

sturen. De privé Whatsapp gaan we niet meer 
gebruiken. 

- Collega’s reageren op het Parro-berichtje op 
hun werkdagen. 

- We zijn terughoudend in het steeds bij de 
hand hebben van onze telefoon en gebruiken 
Parro dus niet om steeds foto’s van de 
leerlingen te sturen. Dit in tegenstelling tot de 
thuiswerkperiode. 

 
Project 
Samen met de kinderen hopen we dit jaar weer 
een project te doen. Het thema van ons project is: 
Een reis rond de wereld in 80 dagen. Iedere groep 
heeft een eigen land waarin ze zich  gaan 
verdiepen. Dit project loopt van 7 – 23 april. 
Tijdens het project zullen we ook aan onze naaste 
denken en actie voeren voor een goed doel. Hier 
krijgt u nog meer informatie over.  



Het project willen we op vrijdag 23 april afronden. 
Gezien de maatregelen op dit moment, zal de 
afsluiting waarschijnlijk op een andere manier 
vormgegeven moeten worden. Hier hoort u te 
zijner tijd ook meer van. 
 
Contactavonden 
Op 13 en 14 april zullen we weer digitale 
contactavonden hebben. We gaan ervan uit dat we 
alle ouders kunnen spreken op deze manier.  
Het is goed om te realiseren dat we op deze 
momenten zullen spreken over de vorderingen van 
de kinderen. De resultaten van de leerlingen 
moeten wel met enige voorzichtigheid 
geïnterpreteerd worden. De rapportcijfers zijn 
gebaseerd op de scores tot en met eind februari. 
De cito toetsen zijn vanwege het thuisonderwijs op 
een later tijdstip afgenomen, dus niet helemaal 1 
op 1 vergelijkbaar met de scores van de vorige 
keer.  
Bij de kleuters spreken we over de 
observatieperiode van september tot en met half 
januari. Op dat moment is de observatieperiode 
afgesloten met een registratie. Inmiddels is uw 
kind dus al ouder dan op het moment van de 
registratie. 
 
Paasbijeenkomst 
De kinderen zijn weer begonnen met oefenen voor 
deze bijeenkomst. Helaas zal ook deze bijeenkomst 
nog digitaal plaats moeten vinden. U krijgt te zijner 
tijd weer een bericht met een link om de 
bijeenkomst te kunnen bekijken. 
 
Leerlingenraad 
Sinds kort is er een leerlingenraad op school. Er 
zitten vier kinderen in: Stijn Bulten, Simone de Pee, 
Tessa van der Heiden en Floor Bouman.” Wij zijn er 
om de school beter te maken. Ook maken we een 

ideeënbus. Zo kan de hele school meedenken. De 
ideeënbus heeft Simone de Pee gemaakt. Op de 
website staat meer over ons en een filmpje. Eén 
keer in de maand hebben we een vergadering. Er 
komt een vergadering waarin we gaan kijken naar 
de ideeënbus, welke ideeën leuk en haalbaar zijn”.   

Vacature Medezeggenschapsraad 
Op de Wijngaard hebben we een MR. De MR 
bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. 
Helaas is er een vacature ontstaan in de 
oudergeleding.  

Welke ouder zou deze taak op zich willen nemen? 
De Medezeggenschapsraad vormt een schakel 
tussen ouders, personeel en directie. De leden van 
de Medezeggenschapsraad zijn actief betrokken bij 
de besluitvorming over het beleid van de 
school. De MR heeft advies- en instemmingsrecht 
over beleidszaken. Een aantal zaken waarover 
wordt meegedacht zijn bijvoorbeeld: de 
schoolgids, het formatieplan, 
arbeidsomstandigheden en personeelsbeleid. 
Daarnaast kunnen leden van de MR ook zelf 
ideeën aandragen. U kunt zich aanmelden of meer 
informatie opvragen bij Cornelie, 
cornelie@bsdewijngaard.nl 

Belangrijke Data 
2 april  : Goede Vrijdag 
5 april  : Tweede Paasdag 
6 april  : Studiedag(leerlingen vrij) 
13 en 14 april : Contactavonden 
19 april  : Schoolfotograaf 
 
 
Een hartelijke groet vanuit De Wijngaard, 
 
Hans Roodbeen 
directie@bsdewijngaard.nl

 


