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Agenda      (voor alle data geldt D.V.) 

24 – 28 okt: 
2 nov: 
16 nov: 
9 dec: 
23 dec: 

Herfstvakantie 
Dankdag; alle leerlingen vrij 
Studiedag; alle leerlingen vrij 
Studiedag; alle leerlingen vrijdag 
Kerstfeestviering SBO in de kerk 

 
 
 
 

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 
 
Hierbij ontvangt u de tweede 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. 

 

Dhr. Benard 
In de zomervakantie zijn we opgeschrikt door het overlijden van dhr. Benard. Diverse ouders/verzorgers, collega’s en 
leerlingen hebben met Rosalie en haar familie meegeleefd. In de bijlage treffen jullie een bedankje namens het gezin 
Benard. Laten we hen in onze gebeden niet vergeten.  

 
Corona 
We horen vanuit het nieuws dat de coronacijfers oplopen. Gelukkig lijkt het ziektebeeld mild, waardoor de situatie 
anders is dan pakweg 1 à 2 jaar geleden. Vanuit de overheid verwachten wij, zeker voor het onderwijs, geen 
ingrijpende maatregelen. Wel vraagt de overheid van ons een plan te hebben met daarin 4 scenario’s. Dit plan zit in 
de afrondende fase en zal wellicht morgen of anders na de herfstvakantie met u gedeeld worden. Dit plan geeft 
richtlijnen aan eventuele maatregelen die genomen moeten worden. Indien we op- of afschalen brengen we u hiervan 
op de hoogte. 

 
Kerstfeest 
Ondanks de oplopende coronacijfers is ons streven om dit jaar de kerstfeestviering in de kerk te kunnen houden. We 
zien er erg naar uit dat dit mogelijk is, omdat dit in de achterliggende jaren als een gemis werd ervaren. Uiteraard 
houden we de ontwikkelingen in de gaten, maar als het enigszins kan hopen we u na de herfstvakantie te informeren 
omtrent datum, tijd en welke kerk.  
 

EduDelta 
In de achterliggende periode is weer veel werk omtrent het project ‘EduDelta’ verzet. We zitten momenteel in een 
spannende fase, omdat er nog geen definitief besluit ligt. Wel zijn we bezig met de afronding van het ontwerp en zijn 
we begonnen met het ontwerp van de buitenterreinen (zoals schoolpleinen). Er zal echter, gezien de huidige 
prijsstijgingen, extra geld nodig zijn. De gekozen aannemer is momenteel de berekening aan het maken. In januari zal 
de commissie en in februari het college een besluit nemen. In maart 2023 zal de gemeenteraad een definitief besluit 

 

Nieuwsbrief SBO De Wijngaard 
 

Schooljaar 2022-2023   -   nummer 2   -   Donderdag 20 oktober 2022 
 



 
SBO De Wijngaard | Petrus Camperstraat 1 | 2992 KK Barendrecht  |  www.dewijngaardsbo.nl | admin@dewijngaardsbo.nl 

nemen. Al met al een spannende tijd. We hopen van harte dat alles zijn voortgang mag blijven houden. De verwachting 
voor nu is dat de oplevering in augustus 2024 plaats zal vinden. 
 
Voorleesfeest  
Dinsdagmiddag was er voorleesfeest in groep 1, 2 en 3. Vanaf 13.00 uur kwamen er diverse ouders naar school. 
Veelal ouders van nieuwe leerlingen. Het was leuk om hen te spreken over de start van hun zoon/dochter bij ons op 
school. Om 13.30 uur werd er voorgelezen bij juf De Jong in de groep door juf Kraaijeveld aan de jongste kinderen uit 
JRK 1 en 2. In het lege lokaal was het voorleesfeest voor de oudste kinderen uit groep 2 en groep 3. Voor sommige 
kinderen was het erg spannend; je papa of mama komt, het gaat over spinnen en het gaat 'anders dan anders'. Toch 
hebben we een goede middag gehad. Vanaf 14.00 uur gaf juf Van Tricht informatie over de voorleestassen die na de 
herfstvakantie meer naar huis gaan.  
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Elk jaar vragen we u een vrijwillige bijdrage voor de schoolreizen en de afscheidsweek voor groep 8. 
Gezien de financiële situatie van de stichting in relatie met de kostenstijgingen voor alle gezinnen, hebben we 
besloten, in overleg met GMR, om dit schooljaar geen ouderbijdrage van u te vragen.  
 
Reservekleding meisjes gevraagd 
Omdat er weleens “een ongelukje” gebeurt op school zou het erg fijn zijn als we wat reserve meisjeskleding (rok, 
shirt, jurk, maillot, legging) in de maten 104 t/m 170 op voorraad hebben. 
Mocht u wat beschikbaar hebben, dan zouden wij dit graag van u ontvangen. 
 
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 de opbrengst van de maanden augustus en september,  het totaalbedrag was  
€ 392,72. 
Heel hartelijk dank voor het geld van de afgelopen periode. 
 

Groep JRK 1 Groep JRK 2 Groep 3 Groep 4/5 Groep 5 Groep 5/6 Groep 6 

49,92 22,30 10,00 58,70 16,00 14,90 43,35 

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

21,85 22,50 27,20 32,35 44,95 28,70  

 
 
Bijlagen 
Naast de bijlage van familie Benard, zijn nog andere bijlagen toegevoegd: 

1. Informatiebrief CJG – Rotterdam 
2. Uitnodiging ROV (Reformatorische Ouder Vereniging) 

 
Tot slot 
De eerste periode van dit schooljaar ligt achter ons. Het was een lange periode en dat was ook te merken. Zowel de 
leerlingen als het personeel raakten vermoeid. We hopen dat de vakantie ons allen goed zal doen.  
Na de vakantie breekt er, statistisch gezien, een drukke periode aan. Het is ook een mooie periode waarin we de 
verwachting van de komst van de Heere Jezus mogen gedenken. We zien uit naar een goede, gezegende tijd. 
 
Voor nu een fijne vakantie gewenst! 
 
Met een hartelijke groet, 
Namens de collega’s, 
J. (Jan) Koppelaar 


