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Wat is het mooiste moment van de dag in school? 
Deze vraag stelde ik onlangs aan iemand die de 
school binnenkwam. Zijn antwoord liet even op 
zich wachten, maar toen zij hij: Het moment 
waarop ik contact zie tussen leerkrachten en 
leerlingen. Echt contact! Dagelijks kruisen wegen 
van leerkrachten en leerlingen. Hebben we daarbij 
echt contact. Raken we harten van kinderen, want 
dat is toch onderwijs geven. Het ontsteken van een 
vuur. Nieuwsgierig maken, een leerhouding 
aanleren. Dan horen en zien we mooi dingen. Zoals 
een muziekles in groep 7/8. Als groep naar elkaar 
luisteren in bespelen van de boomwhackers. 
Natuurlijk niet alleen tijdens de muziekles. Al aan 
het begin van dag kennen we momenten van 
contact maken, van verwondering. De Heere God 
die ons de gezondheid en de kracht gaf om weer 
naar school te gaan.  Die ons elke dag Zijn Woord 
geeft vanwaaruit we mogen leren en leven. Dat 
vervult ons hart met dankbaarheid. Die 
dankbaarheid mogen we elke dag uitspreken maar 
wel op het bijzonder op de komende dankdag. 
Elders kunt u lezen dat er weer nieuwe kinderen 
naar De Wijngaard komen. Een reden tot 
dankbaarheid naar God die als Vader ook voor ons 
als school, zorgt. 
 
 
Lief en leed 
Op vrijdag 20 september is bij de familie 
Hoogendoorn, een dochter en zusje geboren. 
Hadassa is het zusje van Marilène (gr. 6), Sumera 
(gr.3) en Joaquin (gr.2).  Van harte gefeliciteerd 
met de geboorte van jullie dochter en zusje. We 
wensen jullie als ouders Gods zegen toe bij de 
opvoeding. 
 
Afscheid 
We hebben afscheid genomen van Gayá Soikromo 
uit groep 2. Wij vinden het natuurlijk heel jammer 
dat ze ons heeft verlaten, maar zijn blij voor haar, 
dat ze weer bij haar moeder en broertje kan 
wonen. Gayá we wensen je een hele fijne tijd toe 
op je nieuwe school. We zien je vast nog weleens 
als je in het weekend  bij  Mark en Janice bent.  
 

Welkom 
We zijn blij en dankbaar dat we kunnen melden 
dat er ook weer nieuwe leerlingen bij ons op 
school komen.  
Yaël Gijsbertsen hoopt na de herfstvakantie in te 
stromen in groep 1. Hartelijk welkom en we hopen 
dat je een fijne tijd krijgt bij ons op school. 
De  familie van der Meijden heten we ook hartelijk 
welkom. Jozua (groep 1), Aiyven (groep 2) en 
Samuel (groep 6) Voor jullie is De Wijngaard een 
nieuwe school. We hopen dat jullie je snel thuis 
voelen bij ons op school en het naar jullie zin 
mogen hebben. 
 
Van de bestuurstafel 
De afgelopen periode hebben we als De Wijngaard 
een aantal keer in de krant gestaan, de presentatie 
van Willemijn de Weerd tijdens het jubileum van 
juf Mariëlle en een enthousiast verhaal van juf 
Nathalie. Dat zijn mooie manieren om De 
Wijngaard te presenteren. Het kan ook zijn dat er 
opeens een actualiteit is die vraagt om een reactie 
van de school of dat we ongevraagd aandacht 
krijgen van de media in welke vorm dan ook. Het is 
dan belangrijk dat we waardig en naar onze 
normen reageren. Dat is de reden dat we als 
bestuur hebben nagedacht over woordvoering in 
dergelijke situatie. Vanuit het bestuur is de 
voorzitter de officiële woordvoerder. In geval van 
ongevraagd mediacontact mag u naar hem 
verwijzen. In het geval dat de voorzitter niet 
beschikbaar of bereikbaar is, is de directeur de 
tweede woordvoerder en mag u naar hem 
verwijzen. 
 
Controle fietsverlichting 
Op donderdag 17 oktober is er weer een controle 
van de fietsverlichting op school. In verband met 
de veiligheid van uw kind(eren) organiseren we dit. 
U bent en blijft als ouders natuurlijk 
verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind. 
Laten we daarom ook zorgen dat eventuele 
defecten aan de fiets verholpen zijn voor de 
controle. 
 
 

http://www.bsdewijngaard.nl/


Finale voorleeswedstrijd 
Op vrijdag 18 oktober wordt de finale van de 
voorleeswedstrijd gehouden. De leerlingen die bij 
de voorronde de meeste punten gehaald hebben, 
gaan door naar de finale. Vrijdag zullen ze nog een 
keer hun kunsten mogen laten zien en worden ze 
beoordeeld door een jury.  
Ouders, opa’s en oma’s of andere 
belangstellenden zijn van harte welkom om de 
finale bij te wonen. De finale begint om 13.00 uur. 
 
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 zijn beleefd tegen volwassenen die 
in of rond  de school zijn.  
 

 
 We houden de school samen 
netjes en opgeruimd. 

 
Herhalen: 

 
We groeten elkaar als we binnenkomen 
en weggaan. 
 

We spreken vriendelijk met en over 
elkaar. 
  

Hoofdluiscontrole 
Op maandag 28 oktober staat de eerstvolgende 
controle gepland. Wij verwachten dat u thuis uw 
kind(eren) ook regelmatig controleert en hopen u 
te kunnen melden dat de school luisvrij is. 
 
Zending  
We sparen tot aan de kerstvakantie nog voor de 
Bonisa zending. Tot nu toe hebben we € 221,35 Bij 

elkaar gespaard. Wilt u de christenen in China ook 
in uw gebed blijven gedenken? 
 
Bijeenkomst dankdag 
Dinsdagmiddag 5 november houden we op school 
een bijeenkomst rondom dankdag. De bijeenkomst 
begint om 14.00 uur. U bent van harte welkom om 
deze bijeenkomst bij te wonen. Voor de 
allerkleinsten wordt er oppas georganiseerd. 
 
Schoolontbijt 
Op 8 november mogen de leerlingen met een lege 
maag naar school komen. We hopen dan samen te 
ontbijten op school. Meer informatie volgt nog via 
de mail. 
 
Belangrijke data 
17-10-2019: Controle fietsverlichting 
17-10-2019: Voorlees uurtje opa’s en oma’s 
18-10-2019: Voorleeswedstrijd 
21 t/m 25 -10: Herfstvakantie 
05-11-2019: Bijeenkomst dankdag 
06-11-2019: Dankdag 
07-11-2019: Studiedag( leerlingen vrije dag) 
08-11-2019:Nationaal school ontbijt 
12-11-2019: Koffie uurtje 
19-11-2019: Consultatie 
28-11-2019: Bestuursbezoek 
 
 
 

 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans Roodbeen 
 
 
  



 

Terugblik jubileumdag  

 
 
Dinsdag 17 september 2019 is voor mij een 
dag met een gouden rand. Ik ben nog steeds 
aan het nagenieten. Het is heel bijzonder dat 
er zo’n dag voor je georganiseerd wordt.  
’s Morgen om 8 uur kwamen de collega’s bij 
mij thuis. Zij brachten een heerlijk ontbijt mee 
en we zijn samen deze dag begonnen.  
Samen zijn we naar school gefietst. Daar 
stonden de kinderen met prachtige bogen 
klaar en werd er uit volle borst gezongen. 
Er was aansluitend een moment van bezinning 
rondom het thema “Toegewijd”. Werken met 
hoofd, hart en handen. Wat is het prachtig en 
waardevol om zo samen rondom Gods woord 
samen te komen. Samen zingen, bidden en 
danken voor wat God in de afgelopen jaren 
gegeven heeft, luisteren naar het verhaal van 
Dorcas….. 
Dan komen de volgende woorden  boven: 
“Looft de Heere, want Hij is Goed!” Alleen met 
Gods hulp heb ik mijn werk kunnen en mogen 
doen. 

 
 
Iedere groep had een persoonlijk cadeau voor 
mij in de vorm van een boek met foto’s en 
tekeningen, een speciaal lied, een collage of 
een schilderij. Dank jullie wel! Ik kijk er 
dagelijks naar en geniet ervan! 

 
Ook heb ik een prachtig cadeau gekregen van 
alle kinderen, ouders, bestuur en genodigden. 
Dit is een prachtige zilveren ketting met een 
hanger waarin een blauwe topaas steen is 
verwerkt. Ook heb ik een prachtige ring erbij 
gekregen. Een heel mooi aandenken, dat ik 
met plezier draag. Heel hartelijk bedankt voor 
dit prachtige cadeau! 

 
In de pauze konden we genieten van heerlijke 
taart en drinken en het mooie weer. Heel  
bijzonder om op te merken dat het deze dag 
ook prachtig weer was. 

 
 
Na de pauze zijn de leerlingen in de klas heel 
druk aan het werk geweest om een lampion te 
versieren. Echt genieten om te zien hoe 
ingespannen en toegewijd de kinderen bezig 
zijn. De lampionnen zijn opgehangen in de hal 
en zo was alles prachtig versierd. 



 
Ondertussen werd er buiten een heerlijke 
picknick klaargemaakt. Een lange tafel met 
heerlijk eten, een bord vol met donuts  en 
kleedjes op het plein. 
  

 
Iedereen genoot van het heerlijke eten. 
Na de pauze  was er voor de leerlingen van 
groep 5-8 een voorstelling over het boek: 
Papa, waar blijf je? Willemijn de Weerd 
(schrijfster) heeft stukken voorgelezen uit dit 
boek, afgewisseld met viool en piano muziek. 
Op het digibord waren foto’s te zien van 
Putten. Een indrukwekkend verhaal over de 
razzia in Putten. De kinderen en volwassenen 
hebben ademloos zitten luisteren. Hierna was 
het tijd voor een ijsje en levend stratego in het 
bos. 

 
Voor de kinderen van groep 1-4 was het eerst 
buiten spelen en een ijsje eten. Daarna was er 
een voorstelling voor hen. Bij hen was het 
thema: Op reis. Het liedje over Joep en Ella 

heeft u misschien wel gehoord. De kinderen 
hebben echt genoten! 
Ongetwijfeld heeft u verhalen gehoord van uw 
kind.  

 
 
’s Avonds was er een receptie. Heel veel 
ouders, oud leerlingen, oud collega’s en 
andere genodigden, zijn er gekomen. Heel 
hartelijk bedankt voor uw komst, de kaarten, 
cadeau’s  en goede wensen. 
Tijdens de receptie was er ook een flashmob 
georganiseerd. Er begon een groepje op de 
dwarsfluit te spelen, één voor één viel er een 
groepje andere instrumenten in en uiteindelijk 
hebben alle aanwezigen mij toegezongen. Dat 
was echt een verrassing en wat klonk het 
mooi! 

 
 
Er zijn ook een aantal toespraken gehouden. 
Dank voor de mooie woorden. Samen hebben 
we gezongen: Zijn Naam moet eeuwig eer 
ontvangen….  
Een hele mooie, bijzondere dag. Dank aan alle 
leerlingen, ouders, het bestuur, de 
klassenmoeders, oud leerlingen en allen die 
een bijdrage geleverd hebben. Een speciaal 
woord van dank aan mijn lieve collega’s die 
zich met hoofd, hart en handen hebben 
ingezet om deze dag te organiseren! 

 
 




