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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief.  

 

Agenda 

 

Kerstvakantie 

 

Mededelingen 

 
 

Als alles duister is                                                            

Een prachtig  lied van Sela. Zo kan het voelen in deze tijd. Dat de duisternis je omringt en je geen uitweg meer ziet. 

Vele vormen van duisternis kunnen er zijn in je leven: corona, geldzorgen, gezondheidsproblemen, zorgen om je 

kinderen of je partner, geen werk en zo kan iedereen wel wat bedenken. 

Het lied start met als alles duister is. Gelukkig gaat het verder, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer 

dooft. Een vuur dat nooit meer dooft. Meer tekst heeft dit lied niet en meer tekst heeft het lied niet nodig. Het vuur 

dat nooit meer dooft is Kerst, de komst van Jezus.  

Jesaja profeteert ervan: “Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien”. Jezus is het Licht. We hopen dat 

Kerst voor jullie allemaal een Licht zal zijn dat nooit meer dooft, ondanks de omstandigheden waar je in kunt zitten.  

Het team van De Wingerd wenst  jullie een gezegende Kerst en Nieuwjaar met veel gezelligheid, maar bovenal dat 

Gods Vrede en Licht over jullie leven mag zijn.   

 

Van de schoolleiding 

We hebben kerstvakantie van 27 december tot 10 januari 2022. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de school op 10 

januari weer gewoon open gaat.  

Op 3 januari zal door het kabinet bekeken worden hoe en wat van het onderwijs gevraagd gaat worden vanaf 10 

januari. Voor het geval het kabinet besluit de maatregelen voort te zetten, hebben we vandaag een aantal scenario’s 

besproken. We wachten eerst het besluit van het kabinet af. Op 4 januari krijgt u aan het eind van deze dag meer 

informatie. 

 

Schoolkamp 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Via deze weg willen wij u informeren over de vorderingen van het schoolkamp. De plannen waren om 23-25 mei op 

schoolkamp te gaan met de VSO klassen. Helaas kunnen wij u hier door corona nog geen duidelijkheid over geven. 

We wachten af hoe corona zich gaat ontwikkelen aan de hand daarvan gaan we keuzes maken. In de maand februari 

krijgt u van ons meer duidelijkheid. 

 

m.vr.gr. de kamp commissie.  
 


