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Agenda      (voor alle data geldt D.V.) 

9 dec: 
23 dec: 
19 jan: 
7 + 8 feb: 

Studiedag; alle leerlingen vrijdag 
Kerstfeestviering SBO in de kerk 
Schoonmaakavond 
Studiedagen personeel; lln vrij 

 
 
 
 

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 
 
Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar. We leven inmiddels in de Adventstijd; de tijd waarin we 
mogen uitzien naar de komst van de Heere Jezus. In de klassen wordt hieraan aandacht gegeven. Tevens vinden in de 
klassen al voorbereidingen voor de kerstfeestviering plaats. We hopen op een gezegende periode!

 

Kerstfeest 
In de bijlage treft u de uitnodiging voor de viering van het Kerstfeest van D.V. 23 december 2022 aan. We zijn verblijd 
dat de viering weer in de kerk plaats kan vinden. De eerste voorbereidingen vinden alweer plaats. We zien uit naar 
ene mooie viering van het Kerstfeest. We nodigen u allen uit om hierbij aanwezig te zijn. De kinderen mogen gelijk 
meekomen naar de kerk, dus hoeven niet eerst naar school te komen. De kerk is vanaf 9.15 uur open en om 9.30 uur 
hopen we te starten. Na de viering krijgen de kinderen hun boek en dan mogen ze direct mee naar huis. Mocht u 
vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. 
 

 
EduDelta 
In de achterliggende tijd zijn geen grote stappen gezet rondom het nieuwe schoolgebouw. In deze tijd is vooral 
gekeken naar de fine-tuning van het ontwerp en er is een eerste aanzet gemaakt voor het buitenterrein (o.a. de 
schoolpleinen). Dit vraag echter veel meer doordenking dan door de architect werd gedacht. Met name de veiligheid 
rondom het schoolgebouw is van cruciaal belang; zeker gezien er ongeveer 60 taxi’s kinderen komen brengen en halen. 
Verder zal binnen de gemeente binnenkort een besluit genomen moeten worden omtrent de verhoging van het 
budget. In de achterliggende tijd en het eerste kwartaal van 2023 wordt gekeken hoe we de verhoging van dit budget 
kunnen beperken. De verwachting is dat we eind maart 2023 weten of alles definitief doorgaat. 
 
 

Oudertevredenheidspeiling 
Zoals in de mail van 2 december jl. is aangekondigd, heeft u een uitnodiging ontvangen voor een 
oudertevredenheidspeiling. We nodigen u van harte uit om deze peiling in te vullen en ons zo te helpen om het 
onderwijs te waarderen en te verbeteren. Naast de oudertevredenheidspeiling zal dit jaar ook een 
teamtevredenheidspeiling uitgezet worden. 
 
 
 

 

Nieuwsbrief SBO De Wijngaard 
 

Schooljaar 2022-2023   -   nummer 3   -   Donderdag 8 december 2022 
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Vervangingen 
In de achterliggende periode hebben we voor een enorme uitdaging gestaan. Een deel daarvan heeft u al kunnen 
lezen onder het kopje ‘personeel’. Op dit moment zijn 4 collega’s, waarvan 3 leerkrachten (twee collega’s in één 
groep), in blijde verwachting en zullen binnenkort met verlof gaan. Eén daarvan zal deze week voor het laatst zijn. 
Aan de andere kant hebben we ook te maken met langdurig zieke collega’s. In de achterliggende tijd hebben we na 
moeten denken op welke wijze we dit konden oplossen. Er is geadverteerd en er zijn alternatieve plannen gemaakt 
voor het geval er niemand zou solliciteren. Helaas is er, ondanks herhaaldelijk een advertentie plaatsen en de 
vacatures delen op sociale netwerken, etc. geen sollicitant gekomen. Hierdoor moesten we na gaan denken over een 
alternatieve oplossing; het her-formeren van klassen om een klas minder over te houden. Gelukkig hebben we dit 
kunnen voorkomen doordat intern collega’s bereid zijn om (een deel van) de vervanging op zich te nemen. Hierdoor 
kunnen we ‘de schade beperkt houden’ en zoveel als mogelijk de stabiliteit waarborgen. De betreffende klassen zijn 
hierover per brief geïnformeerd.  
Bovenstaande laat zien dat de personele krapte steeds nijpender wordt. Door deze oplossing zitten we van begin 
februari tot begin maart krapper in ons personeel. We hopen van harte dat de gekozen oplossing tot zegen mag zijn. 
 
 

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 oktober en november,  het totaalbedrag was  
€ 451,64. 
Heel hartelijk dank voor het zendingsgeld van de afgelopen periode. 
 

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

21,85 30,80 14,50 91,65 23,20 13,40 34,15 

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

32,80 31,60 23,70 56,70 25,09 52,20  

 

 
 
 
Bijlage 

- Uitnodiging viering Kerstfeest 2022 
 

 
Tot slot 
We leven in de adventstijd. Een tijd van uitzien naar de komst van de Heere Jezus als Kind op deze wereld. In de viering 
van het Kerstfeest mag deze boodschap centraal staan; namelijk dat de Heere Jezus naar deze wereld wilde komen 
om zondige mensen zalig te maken. Wat een wonder dat die heilige God naar zondige mensen wil(de) omkijken. 
Over twee weken breekt de kerstvakantie aan. De tijd is weer omgevlogen. We hopen van harte dat jullie allen een 
goede vakantie hebben. We hopen D.V. 9 januari 2023 het schooljaar weer te vervolgen. 
 
Voor nu een fijne vakantie gewenst! 
 
Met een hartelijke groet, 
Namens de collega’s, 
J. (Jan) Koppelaar 


