Karolingersweg147
Postbus 366
3960 BJ Wijk bij Duurstede
Telefoon (0343)-572672
E-mail: info@wegwijzer-wbd.nl
Website: www.wegwijzer-wbd.nl
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WAT DOEN WE VOOR EEN ANDER
De komende maanden sparen we voor Make-AWish Nederland.
Make-A-Wish Nederland vervult de liefste wens
van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Het vervullen van de allerliefste wens zorgt ervoor dat voor deze kinderen een
droom kan uitkomen!
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April/mei 2018
Na een heerlijk paasontbijt vonden er allemaal
leuke activiteiten plaats:
 Kleuters op de kinderboerderij.

WELKOM
Luka Douglas, Roos de Wilde, Diek van Doorn, Josje
van Barneveld en Roene Heijgen zijn allemaal gestart in groep 1/2F van juf Chantal. We wensen alle
kinderen heel veel plezier op De Wegwijzer!

TERUGBLIK PASEN
Op woensdag 28 maart zijn we met de groepen 5
t/m 8 naar The Passion geweest in de RK kerk.
Een bijzondere ervaring!

Op donderdag 29 maart vierden we Pasen op De
Wegwijzer.



Eitjes zoeken rond de school in de middenbouw.
Vossenjacht in de bovenbouw met kinderen uit groep 8 als vos!

VAKANTIEREGELING SCHOOLJAAR 2018-2019!
(niet dit schooljaar dus!)
De directies van de scholen in de gemeente Wijk
bij Duurstede hebben de schoolvakanties voor het
volgend schooljaar als volgt vastgesteld:
Herfstvakantie : 22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerstvakantie
: 24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvak
: 25-02-2019 t/m 01-03-2019
Pasen, Koningsdag
en Meivakantie : 19-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaart
: 30-05-2019 en 31-05-2019
Pinksteren
: 10-06-2019
Zomervakantie : 22-07-2019 t/m 30-08-2019

De vakanties gelden voor alle scholen in de gemeente (Primair- en Voortgezet Onderwijs).
OTJE

Maandag 16 april en dinsdag 17 april is het mooie
Calypsotheater de plek waar we gaan genieten
van de avonturen van Otje en haar vader Tos.
De theatergroep van De Wegwijzer met zo’n 30
enthousiaste ouders en leerkrachten is vanaf januari hard aan het werk geweest om er een onvergetelijke voorstelling van te maken. Net als de afgelopen jaren is ook deze productie ontsproten aan
het creatieve brein van Marleen Molendijk. Zij
heeft dankbaar gebruik gemaakt van het fantastische boek van Annie M.G. Schmidt.

Maandag en dinsdag overdag worden 4 voorstellingen gespeeld voor alle kinderen van onze school.
Maandag 16 april
Aanvang 09.30 uur
Aanvang 12.30 uur

Dinsdag 17 april
Aanvang 09.30 uur
Aanvang 12.30 uur

Kleutergroepen
Groepen 3
Groepen 8

Groepen 4
Groepen 5
Groepen 6
Groepen 7

Op de avonden van deze twee voorstellingsdagen
zijn er ook avondvoorstellingen.
Onze “Otje” is een vrolijke voorstelling voor de
kinderen, maar bevat ook heel wat pret voor min
of meer volwassen kijkers!
Voor deze avonden is er nog een beperkt aantal
kaarten beschikbaar.
Wilt u hierbij zijn? Genieten van onbekende en
ongekende theatertalenten bij collega ouders en
leerkrachten?
Wacht dan niet te lang en stuur een mailtje naar
Aart Molendijk, amolendijk@wegwijzer-wbd.nl
Of loop zijn kantoor binnen en haal direct de
kaartjes op!
Voor de prijs hoeft u het niet te laten, een toegangskaartje kost € 3,50.
Na afloop van de voorstelling is er ook nog de mogelijkheid om een drankje te drinken met de
spelers.
Van harte welkom!
DE OUDERRAAD (OR) ZOEKT NIEUWE LEDEN!
HERHAALDE OPROEP!!
Wat doet de OR?
De OR is een groep enthousiaste ouders van leerlingen van de Wegwijzer.
Wij houden ons onder andere bezig met het (mede) organiseren van schoolactiviteiten. Hierbij valt
te denken aan het sinterklaasfeest, de kerstviering,
het kamp van groep 8, de paasviering, het schoolreisje, maar denk ook aan de avondvierdaagse, het
kleuterfeest, de musical en nog veel meer.
Daarnaast beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage.
Deze wordt besteed aan de organisatie van bovenstaande activiteiten en soms aan aanvullende
leermiddelen.
Lijkt het je leuk om de schoolactiviteiten (mede) te
organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat?
Wat wordt er van je verwacht:
 Ongeveer 6 á 7 vergadermomenten per
schooljaar met de gehele OR, in de
avonduren;
 Het organiseren en plannen van de activiteit (doorgaans in de avonduren) en overleggen met het team van school;
 Versieren van de scholen en opruimen na
de activiteit (tijdens schooltijden);
 Doen van inkopen;
 Het begeleiden van de activiteit (tijdens
schooltijden, ca 4 á 5 keer per jaar).
Wat wij graag zien in nieuwe OR-leden is:






Bereid om tijd in de OR te steken (OR-lid
zijn is weliswaar vrijwillig, maar niet vrijblijvend);
Samenwerken en overleggen met andere
OR-leden;
Een grote mate van zelfstandigheid.

Herken jij jezelf hierin of ben je nieuwsgierig geworden?
Mail naar orwegwijzer@wegwijzer-wbd.nl
Leuker kunnen we het niet maken, maar hopelijk
kun jij het ons wel gemakkelijker maken!
3KERNENAVOND4DAAGSE
De 3kernenavond4daagse is van dinsdag 5 juni t/m
vrijdag 8 juni.
De inschrijfformulieren worden op dinsdag 10 april
meegegeven aan de kinderen. Tot en met 15 mei
kunnen de inschrijvingen bij de eigen leerkracht,
met gepast geld, worden ingeleverd.
OPSLAG GEZOCHT
We zijn inmiddels een grote school met veel spullen en inmiddels zijn de opslagmogelijkheden binnen school gevuld en deze blijken helaas niet van
elastiek te zijn.
Daarom zijn we opzoek naar een betaalbare droge
berging in of in de directe nabijheid van Wijk bij
Duurstede.
Roept u " ja die weet ik wel te vinden!" neem dan
contact op met Aart Molendijk:
amolendijk@wegwijzer-wbd.nl
Bij voorbaat hartelijk dank!
KLEDINGACTIE OUDERRAAD
Van maandag 9 t/m vrijdag 13 april kunt u uw (oude) kleding brengen in een plastic zak zowel naar
locatie Zonnewijzer als locatie Wegwijzer. De geldelijke opbrengst komt ten goede aan de leerlingen van onze school.
U heeft daar een mail van de ouderraad over ontvangen.
KONINGSSPELEN VRIJDAG 20 APRIL

Onze school doet mee met de Koningsspelen 2018.
Alle kinderen gaan op vrijdag 20 april naar school.
Het programma ziet er als volgt uit:
 8.30 uur starten we de dag met een Koningsontbijt. Dit ontbijt wordt verzorgd
door Jumbo Supermarkten met gezonde
en feestelijke producten. Ouders van kinderen die allergisch zijn voor bepaalde
voedingsmiddelen moeten dit tijdig doorgeven aan de groepsleerkrachten en zelf
eventueel voor een alternatief zorgen.
Er zijn wel glutenvrije broden besteld dit
jaar!
Voor het ontbijt moeten de kinderen een
bord, beker en bestek meenemen in een
plastic zak voorzien van naam.
 9.30 uur volgt de officiële opening van de
Koningsspelen voor de groep 1 t/m 4 met
een optreden van Kinderen voor Kinderen
te volgen op het digibord. Samen met alle
deelnemende leerlingen in Nederland zullen zij een muzikale warming-up verrichten met het lied “Fitlala” en bijhorende
dans.
 Na de dans:
- Groepen 1/2 blijven op school voor
een feestelijk programma met o.a. toneel en dans
Ze kunnen om 12.00 uur worden opgehaald.
- Groepen 3 en 4 blijven ook op school
om allerlei spellen te spelen. Ze kunnen om 12.00 uur ook worden opgehaald.
 De groepen 5 t/m 8 gaan om 9.30 uur op
de fiets onder begeleiding naar de
Mariënhoeve en maken daar kennis met
verschillende sporten o.l.v. de verschillende Wijkse sportclubs. Ze starten om 10.00
uur. Graag allemaal voldoende drinken en
een lunchpakketje meenemen. Om 13.25
uur sluiten ze de dag af. Alle kinderen mogen dan vanaf het sportveld, nadat ze zich
hebben afgemeld bij de leerkracht, meteen naar huis. U mag uw kind daar ophalen of alleen naar huis laten fietsen. Is ophalen een probleem en u wilt uw kind niet
alleen naar huis laten fietsen, neem dan
contact op met de groepsleerkracht. Die
neemt dan uw kind mee terug naar
school.
SCHOOLREISBESTEMMINGEN
Vrijdag 25 mei gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreisje. De groepen 3 en 4 gaan naar de Julianatoren
en de groepen 5 t/m 7 naar De Efteling. De bussen
vertrekken van locatie Wegwijzer aan de Karolin-

gersweg. Ook komen de bussen daar op eind van
de dag weer aan!
De groepen 8 zijn op vrijdag 25 mei dus vrij, want
zij zijn al op kamp geweest.
T.z.t. volgt er meer informatie.
VREEDZAME SCHOOL BLOK 5

STUDIEDAG
Dinsdag 22 mei staat er een studiedag gepland.
Alle kinderen zijn die dag dus vrij.
INFORMATIE
Op verschillende plekken kunt u data, foto’s en
nieuwtjes van onze school vinden. CTRL vasthouden en klikken met de muis op de logo’s om hier
naartoe te gaan.

Website
Facebook

Bij de groepen 1 – 4 zijn de lessen gericht op het:
- herkennen van boosheid bij jezelf en de ander.
- leren omgaan met je boosheid.
- weer goed maken n.a.v. een conflict.
- leren zoeken naar oplossingen voor een conflict.
- leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien.
- verschil tussen helpen bij een conflict als scheidsrechter en helpen als mediator.
STEUN STICHTING OPKIKKER MET JE
OUDE MOBIELTJE
In de bijlage vindt u meer informatie over de actie
van En-Ping en Yun Kloosterman. Deze jongens
willen graag oude mobieltjes inzamelen voor de
Stichting Opkikker.
Op beide locaties staan er inzameldozen voor de
mobieltjes.
Van harte aanbevolen!

KLEUTERFEEST
Het kleuterfeest is verplaatst van donderdag 28
juni naar donderdag 5 juli!
VOEL JIJ JE LEKKER TOUR
‘De Voel jij Je Lekker Tour’ heeft een leuke en leerzame kookworkshop ontwikkeld met lokale (chef)
koks Loek en Eric van Vaculinair. De kookworkshop
vindt plaats op donderdag 19 april. Kinderen uit
groep 3 t/m 8 kunnen zich hiervoor met een ouder/begeleider inschrijven. Zie bijlage.

Twitter
Algemene schoolagenda
DATA/ACTIVITEITEN APRIL/MEI:
5 april
Kunstmenu groep 6: Charlotte Dematons
6 april
Podiumpresentatie groepen 3
6 april
Peildatum individueel werk groepen 7 en
8
12 april
Contactavond
16 april
Tussenrapportage individueel werk
(groepen 7 en 8)
Rapport onderbouw (groepen 1 en 2)
16 en 17 Uitvoeringen Otje in Calypso
april
16 april
Reserve contactavond
17 t/m 19
april
20 april
23 april
24 april
27 april
t/m 11
mei
14 mei of
16 mei
16 mei

14 mei
15 mei
21 mei
22 mei
24 mei
25 mei
31 mei

Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen
Spelletjesmiddag 1/2A
Schoolvoetbaltoernooi groep 8
Meivakantie

Luizencontrole
Gebedsgroep van De Wegwijzer in de
lerarenkamer ZW om 8.40 uur.
Gebedspunten kun je mailen naar:
gebedsgroep@wegwijzer-wbd.nl
Spelletjesmiddag 1/2E
Spelletjesmiddag 1/2D
2e Pinksterdag: kinderen vrij
Studiedag: de kinderen zijn vrij!
Verjaardag team Zonnewijzer
5 t/m 8
Schoolreisje groepen 3 t/m 7
Spelletjesmiddag 1/2B

4 juni
5 juli

Spelletjesmiddag 1/2A
Kleuterfeest!

Met vriendelijke groeten,
Team van De Wegwijzer

