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Agenda      (voor alle data geldt D.V.) 

23 sept: 
30 sept: 
13 + 18 okt: 
20 okt: 
24 – 28 okt: 
2 nov: 
16 nov:  

Studiedag; alle leerlingen vrij 
OPP mee naar huis 
Luistergespreksavonden 
Informatieavond VO (gr. 8) 
Herfstvakantie 
Dankdag; alle leerlingen vrij 
Studiedag; alle leerlingen vrij 

 
 
 
 

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 
 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er alweer 
op. Het schooljaar zijn we in een bijzondere tijd weer begonnen. In een tijd dat alles anders is, mogen we ons 
vasthouden aan Hem, Die altijd Dezelfde is en zal blijven. Hij blijft met Zijn Woord tot ons komen. We hopen en bidden 
dat ook dit schooljaar Gods Woord gezegend mag worden. 
 
 

Nieuwsbrief 
Ongeveer iedere maand verschijnt er een nieuwsbrief. Via de nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen. Daarnaast vermelden we data die voor u belangrijk zijn. In het overzicht naast ons logo ziet u in één 
oogopslag de belangrijke data. In elke nieuwsbrief zal dit geactualiseerd worden.  
 
In deze nieuwsbrief worden een aantal zaken genoemd, die we elk schooljaar noemen. We vinden het belangrijk om 
deze zaken onder uw aandacht te brengen. 
 

Leerlingen 
Het was fijn om de leerlingen bij de jaaropening weer te ontmoeten. Diverse nieuwe leerlingen zijn bij ons op school 
begonnen. We hopen van harte dat jullie het snel naar jullie zin zullen hebben. Er zullen ongetwijfeld kinderen zijn 
geweest die ernaar uit om weer naar school te komen, maar er zullen er ook geweest zijn die er tegenop zagen. We 
hopen van harte dat jullie allemaal een fijn schooljaar zullen hebben. 
 
 

Schoolleiding 
Zoals hierboven aangegeven is meester Van der Giessen gestopt als teamleider van de bovenbouw. Meester Braal 
heeft zijn werkzaamheden overgenomen. Hieronder kunt u de verdeling van de teamleiders vinden: 
 
Juf den Breejen:  Groep 1 t/m 5 + cluster MB 
Meester Braal:   Groep 5/6 t/m 8b + cluster BB 
Meester Koppelaar:  Algehele leiding 
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Belangrijke schoolregels 
De eerste weken van het nieuwe schooljaar staan in het teken van elkaar leren kennen en het uiteenzetten van de 
structuren/regels. Hoewel in iedere klas eigen klassenregels gehanteerd worden, zijn enkele regels schoolbreed. 
Hieronder de belangrijkste regels: 

1. We schelden en vloeken niet! 
2. Als er “stop” gezegd wordt, stoppen we ook! Gaat de ander toch door, dan helpt een meester of juf jou! 
3. We luisteren naar de meesters en juffen en doen wat ze zeggen! 
4. We zorgen goed voor elkaar! 

Op deze manier willen we voor iedereen een veilige school zijn. Het is fijn als u regelmatig deze regels onder de 
aandacht van uw kind brengt. 
 
 

Schoolgids 
Vandaag zijn de schoolgidsen aan de (oudste) kinderen meegegeven. In de schoolgids vindt u veel informatie met 
betrekking tot het reilen en zeilen van onze school. Indien u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen.  

 
 
Jaarplanning 
Voor de zomervakantie heeft u digitaal en na de zomervakantie een papieren versie van onze jaarplanning ontvangen. 
Voor alle data geldt ‘D.V.’. In deze jaarplanning vindt u de belangrijkste data voor dit schooljaar. Bij wijzigingen hopen 
we u vroegtijdig te informeren.  
 
 

Gespreksavonden 13 + 18 oktober 
De luistergespreksavonden zijn gepland op donderdag 13 oktober en dinsdag 18 oktober. U wordt hiervoor via de 
Parro-app uitgenodigd. 
Op deze luistergespreksavonden willen we een zo goed mogelijk beeld van uw kind(eren) krijgen. We zullen dit doen 
aan de hand van het Ontwikkelingsperspectief  (OPP), om samen met u het beste voor uw kind te zoeken.  
Met de hulp van uw informatie kunnen we alles nog beter afstemmen op wat uw kind nodig heeft.  
We verwachten van elke leerling minstens één ouder op één van deze twee avonden. Vergeet u  niet om gebruik te 
maken van de inschrijving via de Parro-app?!
 
 

Ziek melden/verlof aanvragen 
Mocht uw kind ziek zijn, dan verzoeken wij u dat tijdig (vóór schooltijd) te laten weten. Dit kan via onze website, óf  
een bericht via de Parro-app, óf telefonisch: 0180-615151. Mocht uw kind een besmettelijke ziekte (bijv. 
krentenbaard) hebben, wilt u dit dan gelijk aan ons doorgeven? 
Wanneer u een extra verlof aan wilt vragen, dan kunt u dit schriftelijk doen via het formulier op onze website: 
www.dewijngaardsbo.nl. Het is goed om te weten dat we, als het gaat om extra verlof, gebonden zijn aan wettelijke 
richtlijnen. Deze kunt u vinden in onze schoolgids.  
 

Telefonische bereikbaarheid 
In principe zijn we als school tijdens de schooldagen altijd bereikbaar. Mocht u even geen gehoor krijgen, probeert u 
het dan later nog een keer. 
Op maandagmorgen tussen 7.55 uur en 8.10 uur houden we als personeel de weekopening. Op vrijdagmiddag tussen 
14.45 uur – 15.00 uur de weeksluiting. Op deze momenten zijn we telefonisch even niet bereikbaar.

 

Taxi’s 
We hebben ook dit jaar weer een speciale informatiefolder aan de taxichauffeurs gegeven. Hierin staan tips hoe ze 
het beste met onze kinderen kunnen omgaan en ook over onze identiteit. Wilt u thuis erop toezien wat kinderen 
meenemen in de taxi’s aan CD’s en MP-4 spelers, e.d.? 
Vraagt u zich af en toe af hoe het gaat in de taxi. We weten dat de taxiritten soms lastig zijn. Goed contact met de 
chauffeurs is  belangrijk. U hebt als ouder/verzorger de beste ingang bij de taxichauffeur;  ze rijden in opdracht van u. 
We willen u vragen om goede notitie te nemen van het taxiprotocol, dat u waarschijnlijk van de taxicentrale of uw 

http://www.dewijngaardsbo.nl/
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gemeente heeft omtvangen. Hierin staan vaak een aantal praktische zaken. Bijvoorbeeld hoe te handelen als uw kind 
ziek is, of onverwacht een dag vrij is. Iedere taxicentrale heeft daarvoor zijn eigen en soms ook verschillende richtlijnen. 
 
 

Zendingsgeld 
Het is fijn als de kinderen iedere maandag trouw geld meebrengen naar school, zodat we de onder ons bekende 
zendingsorganisaties (M’buma, GZB, ZGG, ZHHK en ZCGK) kunnen steunen. Daarnaast hebben we ook een sponsorkind 
via Woord en Daad. En er gaat een ander deel van het zendingsgeld naar een project van ZGG (Zendingswerk 
Gereformeerde Gemeente) in Albanië. Daar werkt een oud-collega aan het vertalen van Kinderbijbels, etc.   
In onderstaand overzicht vindt u alsnog de opbrengst van de maanden juni en juli,  het totaalbedrag was € 259,70. 
Heel hartelijk dank voor het geld van de afgelopen periode. 
 

Groep 1/2 Groep 2/3 OZO Groep3/4 OZO Groep 4 Groep 4 Groep 5 Groep 5/6 

€ 17,75 € 41,40 € 14,65 € 23,90 € 6,70 € 14,00 € 10,75 

Groep 6 Groep 6/7 Groep 7 Groep 7/8a Groep 7/8b Cluster MB Cluster BB 

€ 34,80 € 27,70 € 34,70 € 11,90 € 5,00 € 24,30 € 16,05 

 

Tot slot 
We staan aan het begin van een nieuw schooljaar. We weten niet wat de toekomst ons brengt. Echter mogen we 
weten dat alles in Gods hand ligt. Ook dit schooljaar zal Gods Woord meerdere keren per week open gaan. We hopen 
en bidden dat dit tot zegen van de kinderen en van ons als collega’s zal zijn, tot Gods eer en uitbreiding van Zijn 
Koninkrijk.  
We zien uit naar een fijne samenwerking. Indien u vragen hebt, kunt u deze stellen aan de leerkrachten. Neemt u 
gerust contact met ons op. 
 
Met een hartelijke groet, 
Namens de collega’s, 
J. (Jan) Koppelaar 


