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Van de directie 
Een volle nieuwsbrief met veel praktische zaken 
over en vanuit De Wijngaard. Op deze manier 
proberen we, meer dan ooit, u mee te nemen in 
het dagelijkse gebeuren op school. Belangrijk! 
Zeker nu velen van u niet het loopje door de 
school kunnen maken. U kent ongetwijfeld het 
grapje van de wiskundeleraar van vroeger. Waneer 
u hem betrapte op een fout in zijn som op het 
bord, kreeg je te horen dat hij dat deed om te 
kijken of je wel oplette. Zo flauw wil ik niet zijn, 
maar hoop wel dat dat u deze nieuwsbrief goed 
leest. En gelukkig weet ik dat er ouders zijn die de 
nieuwsbrief heel goed lezen, want af en toe staat 
er wel eens een taal- of spellingsfoutje in en daar 
krijg ik dan een berichtje van. Heeft u een 
inhoudelijk vraag of opmerking? Ook die zijn van 
harte welkom.  
 
Naast dat het belangrijk is om ‘voeling’ te houden 
met waar het eigenlijk om draait op school, vind ik 
het belangrijk voor de collega’s om zo nu en dan 
de groep te bezoeken. Ook naar de leerlingen toe 
is het belangrijk dat ik af en toe binnen stap. 
Ogenschijnlijk kleine dingen die gebeuren zijn 
enorm belangrijk.  Bewegen met de handen tijdens 
de tafel van zeven, een nieuwsbegriples over 
vuurwerk waarbij leerlingen met een argument 
voor en tegen moeten komen, het aanleren van 
thema woorden in de vorm van een competitie, 
catregoriewoorden met handgebaren of het 
aanleren van een berijmde psalm waarbij de 
leerlingen opzoek moeten naar dezelfde woorden 
in de onberijmde psalm. Mijn conclussie aan het 
eind van zo’n lesbezoek is dan ook steevast: Dit 
doe ik veel te weining. 
 
Afgelopen zondag was het de laatste zondag van 
het kerkelijke jaar. De periode van Advent en Kerst 
ligt weer voor ons. Ook in deze nieuwsbrief kunt u 
daar over lezen. Samen met onze kinderen leven 
we langs de Bijbelverhalen toe naar het herdenken 
van het feit van de geboorte van De Heere Jezus.  
 
Lief en leed 
Verschillende kinderen hebben de afgelopen tijd in 
quarantaine gezeten. We hebben geprobeerd om 
hen toch zoveel mogelijk met de les mee te 

kunnen laten doen. Zo is er in verschillende 
groepen en video verbinding geweest met de 
leerling(en) die thuis zaten. We hopen dat we zo 
het volgen van de lessen vergemakkelijken en dat 
de leerlingen zich toch verbonden voelen met hun 
klasgenoten. 
In de afgelopen periode is de oma van Lotte 
Wesselink en de overgroot oma van Simone de 
Pee overleden. Wij wensen deze families Gods 
nabijheid toe in dit verlies.  

 
Regel van de maand 
Iedere maand zal er een specifieke regel centraal 
staan. Tevens herhalen we een regel. 

  
We houden samen de school netjes 
en opgeruimd. 

 
Beloofd is beloofd! 
 

Welkom op school 
Op maandag 16 november zijn er 3 nieuwe 
leerlingen gestart in groep 1, Noaly Klap, Martha 
van der Meijden en Jinthe Bulten. We wensen 
jullie een fijne en leerzame tijd toe op onze school. 
 
Terugblik studiedag 
Op donderdag 5 november hebben we als team 
een studiedag gehad. We hebben samen 
nagedacht waar we als school staan. Onze 
kernwaarden: Openheid, Verantwoordelijkheid, 
Zorgzaamheid, Ontwikkeling en Respect zijn 
opnieuw de revu gepasseerd. Welke kernwaarde is 
er in onze school al echt zichtbaar? Welke 
kernwaarde verdient de aandacht? Hoe zet ik me 
in om deze kernwaarden gestalte te geven binnen 
de school? Zomaar wat vragen die dan aan de orde 
komen. 
We hebben het team verdeeld in drie leerteams. 
Deze leerteams denken na over een specifiek 
onderwerp. Je hebt het leerteam: pedagogiek, 
didactiek en leermiddelen. Een deel van de 
studiedag zijn we in de leerteams bezig geweest 
om de streefdoelen betreffende ons onderwerp 
verder uit te werken. Welke stappen moeten we 
zetten om ons streefdoel te halen. Dit kan 
concreet betekenen dat er nagedacht is welke 
zaken er onderzocht moeten worden, welke 



informatie er over dit onderwerp te vinden is, 
waar we eventueel kennis vandaan kunnen halen 
en in welk tijdspad we dit allemaal doen. 
Er is hard gewerkt en aan het einde van de morgen 
heeft ieder leerteam verteld waar het mee bezig is 
geweest. De andere leerteams mochten middels 
een gekleurde post-it tips, tops of vragen 
meegeven aan het leerteam. 
’s Middags hebben we nagedacht over welke 
informatie willen we krijgen van de gezonde school 
adviseur. We kunnen kiezen uit de volgende 
onderwerpen: bewegen en sport, voeding, roken 
en alcohol, hygiëne, welbevinden, relaties en 
seksualiteit, mediawijsheid, natuur en milieu.  
Ook hebben we nagedacht hoe we onze 
kernwaarden visueel kunnen maken in de school 
en ook naar buiten toe. We willen dus graag een 
stukje huisstijl ontwikkelen. Hier krijgt u te zijner 
tijd, meer van te zien. 
 
Streetwise 
Er stond een activiteit gepland voor vrijdag 20 
november. De ANWB wilde deze activiteit, in 
verband met de coronaregels, graag verplaatsten 
naar het voorjaar 2021. We hopen dat er dan ook 
weer meer mogelijk is. 
 
Hoofdluis 
We kregen een melding van een leerling met 
hoofdluis. Deze leerling is inmiddels behandeld. 
We vragen u om uw eigen kind(eren) te 
controleren op hoofdluis. 
 
Bezoek bestuur 
Op donderdag 26 november komen er 
bestuurleden op schoolbezoek. Zij zullen 
verschillende groepen bezoeken en een gesprekje 
hebben met de betreffende leerkrachten. Ook zal 
er een gesprek zijn met de de onderwijs 
assistentes, ib-ers en hulpmoeders. Op deze 
manier krijgt het bestuur een indruk van wat er 
binnen de school gebeurt en hoe de 
personeelsleden hun werk doen en ervaren. 
 
Contactmoment 
Laatst heeft u een mail gehad met daarin een 
uitnodiging voor een contactmoment met de 
leerkracht(en) van uw kind(eren). U kunt zich 
opgeven tot uiterlijk 24 november via 
gesprekken@bsdewijngaard.nl.  
 
Medezeggenschapsraad 

Op De Wijngaard is er een MR. De MR bestaat uit: 

 twee ouders (oudergeleding): Gaby Ebbers en 
Leonie Schadron. 

 twee personeelsleden (personeelsgeleding): 
Annemarie Wiltink en Cornelie Hoff. 

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 adviessrecht over 
beleidszaken. Een aantal zaken waarover wordt 
meegedacht zijn bijvoorbeeld: de schoolgids, het 
formatieplan, arbeidsomstandigheden en 
personeelsbeleid. Daarnaast willen we ook zelf 
ideeën aandragen.U, als ouder of personeelslid, 
kunt bij ons ook uw ideeën en opmerkingen kwijt. 
U kunt ons daarover aanspreken of een mailtje 
sturen. Als u wilt, kunt u zelfs een vergadering van 
ons bijwonen. Als u dat wilt, graag wel even 
melden. Van de vergadering zijn ook notulen 
opvraagbaar bij cornelie@bsdewijngaard.nl. De 
volgende vergadering is 12 januari 
 
Schoonmaken 
In deze corona periode wordt de school 
schoongemaakt door Janne Lin. We zijn heel blij en 
tevreden hoe dit verloopt. De school ziet er keurig 
schoon uit! 
Het bestuur heeft besloten om haar contract te 
verlengen tot aan de zomervakantie 2021. 
 
Vervanging alarm 
Het huidige alarm is aan vervanging toe. Misschien 
heeft u wel gemerkt of gehoord dat er nu steeds 
een nare pieptoon klinkt als de deur open gaat.  
Bij het vernieuwde alarm zal er een speciale tag 
nodig zijn om het alarm uit te schakelen of in te 
schakelen.  
Mocht u om welke reden dan ook een sleutel van 
de school in uw bezit hebben, meld u zich dan bij 
Marielle Maljaars. Zij kan u dan eventueel voorzien 
van een tag.  
 
Ventilatie 
In de vorige nieuwsbrief meldden wij u dat de 

ventilatiesystemen op school vervangen gaan 

worden. 

Hierbij een toelichting. Wij hebben op dit moment 

een mechanische ventilatie. Dit houdt in dat vuile, 

maar ook warme lucht wordt afgevoerd. Wij 

kunnen ook kiezen voor een veel energiezuiniger 

systeem, het zogenaamde WTW-systeem. Hierbij 
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wordt warmte teruggewonnen. Dit 

ventilatiesysteem is echter veel kostbaarder. Maar 

omdat het veel energiezuiniger is, stelt de 

overheid hier subsidie voor beschikbaar. De 

hoogte van deze subsidie zal voor einde van dit 

jaar bekend zijn. Bestuur heeft besloten om hier 

op te wachten en dan een beslissing te nemen 

over vervangen onderdelen huidige systeem of 

aanschaf WTW-systeem. Tot die tijd zal zullen de 

leerkrachten er alles aan doen om toch goed te 

kunnen ventileren, bv door in de pauzes de ramen 

open te zetten. 

Collegiale consultatie 
Leren van elkaar vinden wij belangrijk binnen onze 
school. Daarom gaan ook de leerkrachten bij 
elkaar in de groep kijken en in gesprek. Iedere 
leerkacht mag zelf een kijkvraag bedenken en 
daarnaast kijken we naar 2 onderdelen van ons 
observatie instrument. Dit keer zijn dat de 
onderdelen, feedback geven en pedagogisch 
handelen. 
 
Kerst 
Op vrijdag 18 december hopen we op school 
aandacht te besteden aan Kerst. 
Alle leerlingen worden die morgen op school 
verwacht ( dus ook de kinderen van groep 1). 
Het programma voor die morgen ziet er als volgt 
uit.  

- Ontbijt-> alle leerlingen starten de dag 
met een gezamenlijk ontbijt in de eigen 
groep. 

- Opruimen van het ontbijt 
- Kerstbijeenkomst -> alle leerlingen komen 

samen in de hal en daar gaan we samen 
zingen, luisteren naar de bijdrage van de 
verschillende groepen en een verhaal. 

- We zijn nog in de klas of buiten om daar 
met de juf nog wat te doen. 

- De school gaat op deze dag om 12. 00 uur 
uit. 

 
Peuteropvang Wirrewar 
Zeer waarschijnlijk ben u op de hoogte dat 
peuteropvang Wirrewar in september de deuren 
heeft geopend. Op dinsdag- en donderdagmorgen 

genieten er nu zo een 8 kinderen van een leerzame 
en gezellige morgen. Het is mooi om te zien dat 
deze peuters met veel plezier naar Wirrewar toe 
gaan. De enthousiaste medewerkers van Wirrewar 
laten de kinderen ontdekken, leren en genieten. 
Een aantal weken achter elkaar wordt een bepaald 
thema verweven in de Bijbelverhalen, de liedjes, 
het spel en de activiteiten. U kunt hiervan een 
mooie indruk krijgen op de website van 
Wirrewar, www.wirrewar.nl.  
Verder willen we u graag informeren over de 
mogelijkheid voor peuteropvang voor 
eenverdieners. In de wandelgangen vangen we op 
dat er onduidelijkheid is over de kosten voor 
kinderen die niet in aanmerking komen voor 
kinderopvangtoeslag. Omdat we het belangrijk 
vinden dat alle kinderen de mogelijkheid hebben 
Wirrewar te bezoeken, willen we ouders zonder 
recht op kinderopvangtoeslag tegemoet 
komen. Voor informatie over het uurtarief 
en de facturatie kunt u terecht bij Rutger 
Wassink, r.wassink@wirrewar.nl. Hij zal u 
informeren over de door ons gehanteerde 
uurtarieven. Middels een tabel kunt u zelf 
eenvoudig berekenen wat dit zal zijn. 
Er is nog plek bij Wirrewar!  
 
Hartelijke groet het bestuur van peuteropvang 
Wirrewar, 
Arjan Wagenaar 
Rutger Wassink 
Dorissa Ebbers 
Mylène Wiltink 

 
Belangrijke data 
26-11: Bezoek van het bestuur 
09-12: Contactmoment ouders leerkracht 
18-12: Ontbijt en Kerstbijeenkomst 
19- 12 t/m 03-01: Kerstvakantie 
04-01 : Studiedag personeel-> leerlingen zijn vrij 
13-01: ouderavond met een spreker (u hoort nog 
of dit mogelijk is) 
 
Een hartelijke groet vanuit De Wijngaard, 
Hans Roodbeen 
directie@bsdewijngaard.nl
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