
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 december  2020, nr. 8 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de laatste  

nieuwsbrief van het jaar 2020 met onderaan 

de nieuwsbrief nog een passende afsluiting. 

 

Agenda 

 

21 december t/m 1 januari: Kerstvakantie. 
 
4 januari: Start van het schooljaar in 2021. In verband met de schoolsluiting verloopt dit helaas anders. 
 
12 Januari is een studiedag in het jaarrooster.  Het personeel  is dan digitaal met elkaar aan het werk, er zal dan ook 
geen noodopvang mogelijk zijn. 
 

4 februari: Evaluatiedag. De leerlingen zijn allemaal vrij. 

    

Mededelingen 

 

Geachte ouders, 
 
Het is op dit moment heel stil in de school. Donderdagmiddag, geen kinderen die door de school lopen, geen 

stemmen die klinken. Het is geen vertrouwd geluid die stilte hier. Plotseling moesten we op korte termijn dicht. Alles 

regelen en afstemmen voor weer een sluitingsperiode en nu is het dan stil. Vlak voor de Kerstvakantie. Een vakantie 

waarin velen gewend zijn om elkaar te ontmoeten tijdens de feestdagen. Dit jaar kan en mag er niet zo veel. Beperkt 

door een virus dat rondgaat en dat je maar wat makkelijk op kunt lopen. We moeten het ermee doen allemaal. 

 

Vanaf deze plaats wens ik u namens al het personeel van de school heel fijne Kerstdagen en een gezellige 

jaarwisseling. Wees voorzichtig en blijf gezond 

 
Ad van Dijk directeur a.i. 
 
 
Thuiswerk 

We hebben de afgelopen dagen voorbereidingen getroffen voor de periode na de officiële Kerstvakantie. Op maandag 

4 januari ontvangen of hebben de leerlingen, ieder voor de eigen groep, het huiswerk. We hopen natuurlijk dat deze 

periode zo kort mogelijk duurt. We houden de berichtgeving in de gaten en we houden u op de hoogte. Het is wel heel 

fijn dat voor bijna alle VSO-leerlingen de stages door blijven gaan.  

 

 

 

 



Bereikbaarheid school i.v.m. sluiting van de scholen 

U kunt een mail sturen naar school: administratie@dewingerdnunspeet.nl 

De mail wordt meerdere keren per dag door ons gelezen. Mail die voor 12.00 uur door ons wordt ontvangen wordt, 

indien nodig, dezelfde dag nog behandeld. Schroom niet en stuur gerust een mail als u ergens mee zit. 

Dit geldt niet voor de kerstvakantie van 21-12-2020 t/m 01-01-2021. 

 

Kerstfeest 

Het feest van het licht, dat Jezus bracht in deze wereld. Juist nu het zo donker is in deze tijd van het jaar. Ook een tijd 

waarin we gebonden zijn aan strenge regels, waardoor zelfs het opzoeken van je familie al voor problemen kan 

zorgen. Misschien wel meer dan ooit hebben we behoefte aan licht, warmte en geborgenheid. Als klein kindje in de 

kribbe, in een stal in Bethlehem kwam Hij naar de wereld om een groot licht te brengen. Hij laat zijn licht schijnen, 

zodat de duisternis verdwijnt. En wij mogen op onze beurt iets van dat licht doorgeven aan de wereld om ons heen. 

Laten we omzien naar de mensen die meer dan anders wat extra liefde en aandacht nodig hebben.  

 

Dit was de laatste nieuwsbrief van dit jaar! Namens Team de Wingerd wens ik u alvast allemaal gezegende 

kerstdagen en veel geluk, liefde en gezondheid in het nieuwe jaar. 
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