
 

 

Intro  
Het is de derde nieuwsbrief van dit schooljaar. De 
herfstvakantie ligt alweer een week achter ons en 
wij zijn weer lekker aan het werk geweest op 
school. De komende week (de week van 1 
november) is er ruimte om een gesprek aan te 
vragen met de leerkracht. Dat kunt u doen via de 
app of via de mail. 

 
 

APP 
Deze nieuwsbrief is de eerste nieuwsbrief die 
alleen verstuurd wordt via de App. Alle 
communicatie willen we via dat kanaal laten lopen. 
Mocht u op een of andere manier problemen 
hebben met inloggen, neemt u dan contact op met 
juf Eline (evoskuilen@dewijngaarddoorn.nl) 

 
COVID 
We hadden deze week enkele corona 
besmettingen bij 
ons op school. 
Gelukkig had het 
voor de overige 
leerlingen geen 
consequenties 
dankzij de nu 
geldende regels. 

Biebouder 
Op maandagmiddag en op donderdagochtend 
mogen kinderen hun leesboek ruilen in de 
schoolbibliotheek. De kinderen doen dit onder 
begeleiding van een bibliotheekouder. Er zijn drie 

enthousiaste ouders gestart, maar we kunnen nog 
extra hulp gebruiken. Lijkt het u leuk om te helpen 
bij het innemen, uitzoeken en uitlenen van boeken 
dan horen wij het graag! Bij interesse kunt u een 
mail sturen naar directeur@dewijngaarddoorn.nl 
of tvfraaijenhoven@dewijngaarddoorn.nl 
 

Van Harte Aanbevolen! 

 
 
Onderwijsassistenten 
Per 1 december gaat juf Imre ons verlaten. De 
school waar zij vorig jaar werkte, heeft haar terug 
gevraagd en zij heeft deze baan aangenomen. Imre 
volgt hierbij haar hart en dat is uiteraard altijd de 
goede keuze. We wensen Imre veel geluk en 
plezier met haar nieuwe baan. Wij proberen 
ondertussen ervoor te zorgen dat wij de 
ondersteuning in de onderbouw op hetzelfde 
niveau kunnen houden. Dat kan door het 
aannemen van een andere onderwijsassistent of 
door uitbreiding van uren. We houden u op de 
hoogte.  

 
Kinderboekenweek - terugblik 
Wat hebben we een fijne kinderboekenweek 
gehad. De kinderen hebben genoten van de extra 
aandacht voor lezen en als cadeau hebben alle 
klassen nieuwe boeken gekregen. Daarnaast heeft 
elke juf een nieuw voorleesboek gekregen! De 
afsluiting was een heuse voorleeswedstrijd, 
waarbij na een spannende strijd Mateo gewonnen 
heeft! Alle deelnemers enorm bedankt namens alle 
kinderen van De Wijngaard.   
 

 
LIO 
In groep 6/7 is deze week een nieuwe leraar in 
opleiding begonnen. Zij zal dit jaar in groep 6/7 op 
de maandag en dinsdag les gaan geven. Ze stelt 
zich hier even voor:  



 
 

 

Hoi, 

Ik ben Hilde van de Kraats, 21 jaar en vierdejaars 
student aan de Pabo op de Marnix academie. Ik ga 
vanaf de herfstvakantie tot de zomervakantie 
stagelopen in groep 6/7, op maandag en dinsdag 
zal ik hier voor de klas staan en op woensdag zult u 
mij ook veel op De Wijngaard vinden. Ik kijk uit 
naar een gezellig en leerzaam jaar en zal u vast 
eens tegenkomen op school waar ik persoonlijk 
kennis kan maken.  

 
 
 
Agenda 
 
maandag 1 november - vrijdag 5 november 
 Contactweek op verzoek 
woensdag 17 november 
 STUDIEDAG, leerlingen vrij!  
vrijdag 26 november 
 Nieuwe Nieuwsbrief 
 
 
 
 
 
 


