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Van de directie 
Data die verschuiven, de school dicht, open en dan 
weer dicht. We krijgen wel een lesje in flexibel zijn. 
Complimenten overigens hoe u dat oppakt. 
Natuurlijk realiseer ik mij dat onverwachte 
schoolsluiting in diverse gezinnen tot de nodige 
hoofdbrekens leidt. Gelukkig kreeg ik de nodige 
sneeuwpretfoto’s binnen. Kinderen en collega’s die 
zich opperbest vermaakten in de sneeuw. Over 
sneeuw gesproken: Ik weet niet hoe het u vergaat, 
maar ik moet dan altijd denken aan ‘witter dan 
sneeuw’. Hoe toepasselijk dan om te bedenken dat 
we volgens de kerkelijke kalender in de 40 dagen 
periode zitten. Uw zonden, al zijn ze als scharlaken, 
ze zullen wit worden, door het bloed van het Lam 
van God, als sneeuw. Een belofte die inhoud krijgt 
bij biddag: Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal 
opengedaan worden, bidt en u zal gegeven worden. 
De Vader die geeft omdat Zijn Zoon als Lam is 
geslacht! 
 
Lief en leed 
In de afgelopen periode zijn er verschillende ouders 
en kinderen ziek geweest. We hopen dat jullie 
allemaal weer goed hersteld zijn. 
In deze periode van Corona roepen we u ook op om 
om te zien naar elkaar. Dit kan een eenzame oudere 
zijn, een jongere die zijn contacten met klasgenoten 
mist, ouders die in deze tijd van thuisonderwijs 
extra belast zijn geweest, maar ook de kinderen 
maken zich zorgen wat betreft de Corona. Laten we 
waar mogelijk elkaar tot een hand en een voet zijn. 
 
Welkom op school 
Hidde Ebbers is op 13 januari  4 jaar geworden. 
Door de periode van thuisonderwijs kun je nu pas 
echt naar school komen. Welkom Hidde! 
Na de voorjaarsvakantie hopen we nog 2 nieuwe 
leerlingen te begroeten. Cis Ebbers en Lasse 
Kiezebrink komen dan ook bij ons in de groep. 
We wensen jullie een fijne tijd bij ons op De 
Wijngaard. 
 
Parro 
De afgelopen weken ontving u met regelmaat 
berichtjes via Parro. Eerder hebben we aangegeven 
dat dit een pilot betreft. Deze pilot loopt eind 
februari af. Na de vakantie nemen we als team een 

besluit over het structureel inzetten van Parro. Kort 
daarna informeren we u  over het genomen besluit. 
 
Stage 
Juf Janice heeft vanaf de zomervakantie stage 
gelopen in groep 1-2. Maandag 15 februari zal ze 
voor het laatst als stagiair bij ons op school zijn. Juf 
Janice, we bedanken je hartelijk voor je 
enthousiasme en inzet dit schooljaar! Succes met 
het afronden van je opleiding. Tegelijk nemen we 
niet echt afscheid van juf Janice, want zij zal tot de 
zomervakantie de dinsdagmiddag in groep 1-2 
werken.  
Op dindsdag 9 februari is Esmee Ebbers gestart met 
haar stage in groep 3-4. Zij volgt de opleiding tot 
onderwijsassistent aan het Hoornbeek College. Zij 
zal de komende periode 4 dagen per week aanwezig 
zijn. Esmee, we wensen je een leerzame periode op 
De Wijngaard. 
 
Regel van de maand 
Iedere maand zal er een specifieke regel centraal 
staan. Tevens herhalen we een regel. 

 
We zijn beleefd tegen volwassenen die in 
of rond de school zijn. 
 

Herhalen: 
 
Zeg ik stop, dan houdt de ander op! 
 
 

Contactavonden 
Zoals eerder al gecommuniceerd is vervallen de 
contactavonden van 2 en 3 maart. De periode van 
thuisonderwijs heeft de planning behoorlijk in de 
war gebracht.  De nieuwe data voor de  contact-
avonden zijn: 13 en 14 april. 
 
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 we hebben 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 iedere woensdag 
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. 
 
Gezonde school en afval 
Opnieuw informeren we u over de “Gezonde 
School”. We vinden het belangrijk om samen met 
de kinderen goed met ons afval om te gaan. Het is 
onze opdracht om zorgvuldig om te gaan met de 
aarde waarop God ons een plaats heeft gegeven. 
Vanaf januari 2021 wordt al het afval op onze 
school gescheiden.  Vier containers hebben we nu, 
net als thuis, wel zo duidelijk. Ook in de klas staan 4 
afvalbakken, voorzien van een duidelijke sticker. 
In de klas volgen we lessen over afval scheiden ( 
onze gemeente blijft voorlopig gescheiden 
ophalen} maar ook over het zorgvuldig omgaan met 
materialen. 
Maar, we willen  ook  het afval verminderen. We 
vinden het fijn als de kinderen hun eten en drinken 
in herbruikbare flesjes en bakjes meenemen.  
We gaan ook zorgen voor de schoolomgeving. We 
houden samen met de kinderen de omgeving rond 
de school afvalvrij. Dit is een actie van Gemeente 
Doetinchem/ Buha. We hebben prikkers en 
afvalzakken gekregen en gaan hier met de kinderen 
mee aan de slag. 
Een nieuwe uitdaging, maar als we thuis en op 
school met hetzelfde bezig gaan, moet het lukken. 
We hebben 2 afval-ambassadeurs: Justin Massink 
en Jaïr van der Heiden, die zorgen dat alles op 
rolletjes loopt.  
 
Zending 
De komende periode willen we ons zendingsgeld 
sparen voor Jenita van de Belt. Zij werkt voor 
Wycliffe/ZGG  in Azië.  
We nodigen Jenita uit om het één en ander te 
komen vertellen en laten zien over haar werk. De 
kinderen kunnen dan van haar zelf horen welk werk 
zij doet en hoe God werkt in het land waar ze 
werkzaam is. Sparen jullie weer mee?  
In een eerdere nieuwsbrief hebben we aangegeven 
dat de mogelijkheid bestaat om eventueel bonnen 
aan te schaffen. De kinderen kopen een vel van 40 
bonnen. Elke bon vertegenwoordigt een waarde 
van € 0,50. Een vel met bonnen kan worden 
opgehaald bij juf Greetje.  

Zou u het geld voor elk bonnenvel à € 20 willen 
overmaken op rekening NL33 RABO 0313 6455 66 
o.v.v. zendingsgeld en de naam van uw zoon of 
dochter.  
 
Wonderlijk gemaakt 
De eerste les van wonderlijk gemaakt zouden we 
geven in januari. Omdat de school toen gesloten 
was, zullen we deze les nu zo snel mogelijk geven. 
De andere lessen kunnen we dan hopelijk geven 
zoals ze gepland staan. 
 
Eigenwijsprijs 2021 
Ook dit jaar willen wij weer mee doen met de 
EigenWijsPrijs. We hebben al verschillende 
enthousiaste leerlingen die mee willen doen. Voor 
de bovenbouw hebben we 12 leerlingen die 12 
boeken gaan lezen. Dat betekent dat ze elke week 
met elkaar ruilen zodat ze voor half mei deze 
boeken  hebben gelezen. Groep 4 en 5 hebben 6 
boeken te lezen. Deze kinderen mogen 2 weken 
over een boek doen. We denken dat dat goed te 
behappen is. We gaan even bekijken hoe het loopt, 
nu in dit Corona gebeuren, maar beginnen vol 
goede moed! 
 
Bibliotheek 
De kinderen kunnen in deze tijd gewoon boeken 
lenen bij de bieb op school.  We organiseren het 
een klein beetje anders, omdat we moeten zorgen 
dat de kinderen van de verschillende groepen zo 
min mogelijk door elkaar lopen. 
We hebben het volgende bedacht om de boeken 
te ruilen:  
Maandag : groep 1-2  
Dinsdag : groep 3-4  
Donderdag: groep 5-6  
Vrijdag: groep 7-8 
De boeken kunnen tussen de middag geruild 
worden. Juf Greetje is aanwezig om dit te 
begeleiden. 
 
Belangrijke Data 
22- 26 februari : voorjaarsvakantie 
09 maart : aandacht voor biddag 
10 maart : biddag (vrije dag) 
 
 
 
 
Een hartelijke groet vanuit De Wijngaard, 
 
Hans Roodbeen 
directie@bsdewijngaard.n

 


