
 

 

Intro 
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van schooljaar 
2021/2022.    
Aanstaande maandag 30 augustus is het zover, de 
school opent haar deuren weer! Voor velen is het 
goed dat er weer een beetje ritme in het leven 
gaat komen. De leerkrachten hebben de eerste 
voorbereidingen al gedaan. De klassen zijn klaar, 
de spullen liggen te wachten en we willen iedereen 
weer met open armen ontvangen. Een nieuw 
schooljaar is ook altijd weer een beetje spannend, 
maar we gaan er met elkaar een fijn schooljaar van 
maken! Met de kinderen zullen wij het schooljaar 
centraal openen in de hal, helaas kunnen hier nog 
geen ouders bij zijn.  

 
Ingang van de school 
We hadden anders gehoopt maar helaas is het, 
vanwege corona, nog niet mogelijk om uw 
kind(eren) de klas in te brengen. Wij zullen uw 
kind(eren) buiten op het plein met open armen 
ontvangen. We maken weer gebruik van alle 
ingangen van de school, zoals weergegeven in 
onderstaand schema.  

● Groep 0/1 en 2/ 3: Bij de kleuteringang 
● Groep 3/4 en 4/5: Zij-ingang bij het 

onderbouw plein 
● Groep 6/7 en 7/8 : Hoofdingang aan het 

bovenbouw plein.  
Vorig schooljaar zwaaiden we de kinderen uit bij 
het hek, vanaf nu mogen de kinderen tot aan de 
deur gebracht worden. De maatregelen worden 
gelukkig steeds iets meer versoepeld, dus 

bijvoorbeeld de startgesprekken kunnen we wel 
weer ‘live’ organiseren.  

Personeel 
Zoals u al weet zijn er best wat wisselingen 
geweest onder het personeel van de Wijngaard en 
graag hadden we onder het genot van een kopje 
koffie wat beter kennis willen maken, maar helaas, 
de Coronamaatregelen gooien nog wat roet in het 
eten. Wel zal al het personeel op het plein lopen 
a.s. maandag voor schooltijd en u mag ons buiten  
gerust aanschieten voor een praatje. Mocht u 
ergens tegenaan lopen, mail/bel gerust of kom 
even langs om een afspraak te maken. U bent meer 
dan welkom!  

Nieuwe ib’er 
In het vorige schooljaar bent u als het goed is al 
geïnformeerd over alle nieuwe personeelsleden, 
maar er is nog een wijziging te melden. Voorheen 
was juf Harja onze ib’er en dus verantwoordelijk 
voor de leerlingenzorg. Wij hebben het geluk dat 
we met Mariët Wateler- Huisintveld een goede 
vervanger voor juf Harja al in huis hadden! Mariët 
is vanaf dit schooljaar dus onze nieuwe ib’er en zij 
heeft op woensdag, donderdag en vrijdagmorgen 
groep 3/4 en op dinsdag en vrijdagmiddag is zij 
vrijgeroosterd voor ib-zaken. Wij wensen Mariët 
heel veel succes in haar nieuwe functie, wij zijn er 
in ieder geval heel blij mee!  

Luizen 
In deze Coronaperiode worden er geen 
luizencontroles op school uitgevoerd. We willen u 
met klem vragen om u kind (eren) te controleren 
op hoofdluis voordat ze naar school gaan.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

App/Nieuwsbrief! 
Zoals u weet heeft de Wijngaard een app. We 
zullen voor de communicatie steeds meer gebruik 
gaan maken van de app en steeds minder van 
andere kanalen zoals de mail. Ook foto’s van 
activiteiten en het inschrijven voor de 
oudergesprekken gaat via de app, dus het is van 
belang om de app op uw telefoon te installeren! 
Onder aan deze nieuwsbrief staat de handleiding 
om de app te installeren, maar mocht het niet 
lukken neem dan even contact op met Eline of 
Albert Jan via de bekende weg (telefoon of mail) 

 
NPO gelden 
Wellicht heeft u erover gehoord in de media, vanaf 
komend schooljaar hebben we subsidie gekregen 
om eventuele achterstanden al dan niet opgelopen 
door Corona, te kunnen inlopen. Wij, als De 
Wijngaard,  gaan dit geld onder andere op de 
volgende manier inzetten: 

● We gaan werken met twee 
onderwijsassistenten. Voor zowel de 
onder-/ en bovenbouw zal er door juf Imre 
en juf Dorine ondersteuning gegeven gaan 
worden in kleine groepen. 

● We schaffen enkele ICT-leermiddelen aan 
met software die zich aanpast aan het 
niveau van het kind. Dit sluit ook mooi aan 
op de visie van onze school op het leren in 
de 21e eeuw.  

● We breiden de schoolbibliotheek uit met 
nieuwe boeken in samenwerking met 
bibliotheek Zout. Kinderen die plezier 
hebben in lezen, gaan meer lezen, steeds 
beter lezen en blijven lezen. Hun 
woordenschat wordt groter; zinsbouw 
verbeterd door het zien van voorbeelden. 

● We krijgen een muziekdocent die elke 
groep één keer per twee weken 
muziekonderwijs zal geven! Een mooie 
ontwikkeling die aansluit bij ons streven 
om ook aan de creatieve ontwikkeling van 
de kinderen aandacht te besteden. 

 
Schoolfolder 
De komende week ontvangt u van uw jongste kind 
de schoolfolder met de nodige informatie over 
onze school en de meest praktische informatie. 
Hierbij moet u denken aan de schooltijden, de 
gymtijden en de activiteiten per maand.  
 

Schoolreisje 
Op dinsdag 21 september gaan we met de hele 
school op schoolreisje naar Ouwehands 
Dierenpark. Vorig schooljaar kon het schoolreisje 
niet doorgaan, daarom vinden we het heel leuk dat 
het nu weer kan. De kosten van het schoolreisje 
zijn €30,- per kind, u krijgt hier een betaalverzoek 
voor. Binnenkort krijgt u een brief met meer 
informatie.  

 
Startgesprekken 
Op 6 en 9 september staan de startgesprekken 
gepland. Dit gesprek vindt plaats op school en uw 
zoon of dochter mag bij dit gesprek aanwezig zijn. 
Zeker in de bovenbouw is dit zeer aan te raden. 
Het gesprek is om kennis te maken en elkaar goed 
te leren kennen bij de start van het schooljaar. U 
kunt hier ook al uw vragen of zorgen kwijt. U krijgt 
via uw zoon of dochter een formulier mee naar 
huis voor het startgesprek. Dit formulier vormt de 
basis voor het gesprek. Op de brief wordt ook uw 
toestemming gevraagd voor het delen van foto’s 
via de schoolapp. We zijn verplicht om dit jaarlijks 
te vragen, dus het is van belang dat u het formulier 
invult.  

 
Agenda 
 
maandag 30 augustus 
 Eerste schooldag 
maandag 6 en donderdag 9 september 
 Startgesprekken 
vrijdag 10 en vrijdag 17 september 
 mogelijkheid wisselen schoolshirt 
dinsdag 21 september 
schoolreisje groep 1-8 (inhaal van vorig jaar) 
vrijdag 24 september 
 nieuwe nieuwsbrief 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


