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Februari 2018
Op woensdagmiddag 21 februari vindt op de Windroos het schooldamkampioenschap plaats.
Er zal worden gestreden om de Jo Spanjer wisselbokaal.
DISCO GROEPEN 7
Wat een feest, wat een avond: spelletjes, dansen,
kletsen…in Black & White op vrijdag 26 januari.
Jammer dat er niet elke week een disco wordt
georganiseerd…

Onze schoenendozen leggen een hele reis af voor
ze bij de Schoenmaatjes aankomen. Per vrachtwagen of zelfs per schip. Michel Stolk, de baas van de
vrachtwagenchauffeurs vertelt: “De chauffeurs
komen voor allerlei avonturen te staan: een lekke
band, slecht weer of héél lang wachten bij de douane. Maar het is elk jaar weer geweldig om te zien
hoe blij de kinderen zijn als de schoenendozen
aankomen!
Deze maand sparen we voor het Ronald MacDonald Huis in Utrecht. In dit huis logeren ouders,
broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het Universitair Medisch Centrum Utrecht.
Het huis krijgt geen subsidie en is afhankelijk van
donateurs.
SCHAKEN EN DAMMEN
De kinderen uit de groepen 7 en 8 hebben meegedaan met het schaaktoernooi. Van de drie teams
heeft Wegwijzer 1 de tweede prijs gewonnen.
Gefeliciteerd jongens!

VOORLEESWEDSTRIJD
Afgelopen woensdag 31 januari heeft Steffie Ko uit
groep 8B meegedaan aan de regionale kampioenschappen. Ze heeft fantastisch gelezen, maar is
helaas niet door naar de volgende ronde.

WELKOM
In groep 1/2A van juf Anja en juf Margriet heeft
Lara Happel een plekje gevonden. Sascha Ruiz
Lopes vindt het bij juf Anke in 1/2B heel gezellig.
Bente van Gelderen heeft een leeg stoeltje gevonden bij juf Willemijn in 1/2D. Max Haafkens is begonnen in groep 1/2E bij juf Joyce. We wensen alle
kinderen heel veel plezier op De Wegwijzer!
LEERLINGENSTOP EN INSTROOMGROEP
De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor onze school. Dat is mooi, maar we
hebben nu de grens van onze grootte bereikt.
Om die reden is er voor komend jaar een leerlingenstop wat betreft instromende vierjarigen.
Natuurlijk hebben we voor jongere broertjes en of
zusjes die komend schooljaar naar school gaan
een plekje gereserveerd.
Vorige week heeft u daar een inschrijfformulier
voor ontvangen.
Als dat niet zo is, neem dan contact op met Aart
Molendijk.
In de bijlage leest u uitgebreid over de leerlingenstop en instroomgroep.
OTJE
De voorbereidingen voor de nieuwe schoolmusical
gespeeld door vele ouders en een aantal leerkrachten, voor alle kinderen van de Wegwijzer, zijn in
volle gang!

Het script is gelezen, de rollen zijn verdeeld…. Tijd
om de vloer op te gaan!
Vol overgave repeteren 32 spelers elke maandagavond, om uiteindelijk in april te kunnen schitteren. Er wordt gewerkt aan het vormgeven van
personages, danspasjes worden ingestudeerd,
dialogen gerepeteerd en er wordt gezongen vol
overgave en uit volle borst!
Het verhaal van de voorstelling is gebaseerd op het
boek ‘Otje’ geschreven door Annie M.G. Schmidt
en op de televisieserie die in de jaren 90 te zien
was. Beiden vertellen het verhaal van het stoere

meisje Otje en haar vader Tos. Tos is kok, maar
heeft geen papieren. Zonder papieren kan je zomaar minder loon krijgen of zelfs ontslagen worden en zonder papieren komt wachtmeester Jansen achter je aan, met zijn hond Herman. In hun
zoektocht naar papieren ontmoeten Otje en Tos
allerlei personages en dieren. De dieren helpen
Otje en Tos en de personages werken hen meestal
een beetje tegen. Dat maakt het een spannend
verhaal! En of de papieren van Tos gevonden worden…? Dat kun je komen bekijken in het Calypso
Theater op maandag 16 en dinsdag 17 april. Overdag komen de kinderen van de Wegwijzer kijken en
’s avonds wordt er gespeeld voor andere fans en
liefhebbers. Informatie over de kaartverkoop volgt
gauw! Komt dat zien!

VAN DE KORFBALVERENIGING: KORFBALINSTUIF
Het duurt nog wel even, maar korfbalvereniging
Viking laat weten dat er voor de 5e keer een spelmiddag voor de kleutergroepen georganiseerd zal
worden.
Deze gezellige middag zal plaatsvinden in de voorjaarsvakantie: op woensdagmiddag 28 februari in
de korfbalhal op sportpark Mariënhoeve,
aanvang: 13.30 uur.
Tijdens de spelmiddag zullen er een aantal (korfbalgerichte) spelletjes te doen zijn. In de loop van
de maand januari zullen ook de inschrijfformulieren bij de kleutergroepen opgehangen worden.
Aanmelden kan tot uiterlijk 14 februari 2018.
Voor het begeleiden van de groepjes en het bemannen van de spelletjes hebben ze hulp nodig: is
dit iets voor u? Dan kunt u dit aangeven op het
inschrijfformulier. Ze zijn erg blij met uw hulp.
Toernooicommissie K.V. Viking:
Dine Berrens
Miny Brochard

VREEDZAME SCHOOL
Alle groepen gaan starten met blok vier:

Blok 4:
We hebben hart voor elkaar:
Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen en
ermee om te gaan.
De lessen zijn gericht op:
•Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
•Het herkennen en benoemen van gevoelens
•Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen.
•Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen
zien hoe anderen zich voelen.
•Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of
angst; het gaat erom hoe je ermee omgaat.
•Het nadenken waar je boos van wordt en welk
gedrag je dan vertoont.
•Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet
nadenken over een oplossing.
•Het nadenken over buitensluiten als vorm van
pesten en wat dat met je doet.
•Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in
de groep niet prettig voelt.
•Hoe je het voor elkaar kunt opnemen.
•Hoe je het met elkaar leuk kan hebben.
•Het samen bedenken en verzorgen van een les
die iedereen leuk vindt.
TRAINING ‘STERK STAAN’ SOCIALE VAARDIGHEDEN
EN FAALANGST IN WIJK BIJ DUURSTEDE
Wanneer kinderen zich op sociaal vlak onzeker
voelen en/of bang zijn om fouten te maken of te
falen, dan heeft dat gevolgen voor hun zelfvertrouwen; ze staan dan niet stevig in hun schoenen.
Dit kan leiden tot problemen in het gedrag: kinderen trekken zich terug, ‘botsen’ met anderen of
laten sociaal onhandig gedrag zien, waardoor het
contact met leeftijdgenoten moeizaam verloopt.
Het doel van de training is het vergroten van assertieve en sociale vaardigheden van het kind, groei
van het zelfvertrouwen en het ontwikkelen van
een positief zelfbeeld.
Start: woensdag 28 maart, 15.00 – 16.30 uur bij
Stichting de Binding.
Voor meer informatie zie de bijlage bij dit maandjournaal.

BERICHT VAN DE GEMEENTE: GRIP OP DE KNIP
Het inlooppunt ‘Grip op de knip’ helpt u gratis
met al uw vragen!
 Hulp nodig bij het invullen van formulieren?
 Moeite met de administratie?
 Brieven die u niet begrijpt?
 Schulden?
 Rondkomen lastig?
 Overzicht kwijt?
Uw leven kan er ineens anders uitzien door ziekte,
ontslag of andere problemen. U heeft schulden
gekregen. U kunt met moeite rondkomen. Of u
krijgt post die u niet goed begrijpt. Daar wilt u iets
aan veranderen. Maar echt makkelijk is dat vaak
niet.
Het inlooppunt ‘Grip op de knip’ helpt u graag.
Samen met u kijken we hoe we uw situatie kunnen
verbeteren. Zodat u weer houvast krijgt bij uw
financiën en administratie. En begrijpt wat er in die
moeilijke brieven staat. We kijken samen of u hulp
nodig heeft. En welke soort hulp dan nodig is, zoals
het ordenen van uw administratie of hulp bij het
invullen van formulieren. Ook voor problemen die
wat minder ingrijpend zijn in uw leven. En: het kost
u niets, alleen wat tijd.
Kom langs op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot
15.30 uur en we helpen u gelijk!
Het inlooppunt ‘Grip op de knip’ vindt u in het
gebouw van Stichting Binding, Steenstraat 14a in
Wijk bij Duurstede. Wilt u liever mailen, stuur dan
uw mail naar gripopdeknip@stichting-binding.nl.
Bellen kan ook: (0343) 473075.

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.

30 mrt.
2 april

Goede Vrijdag: kinderen vrij
Tweede Paasdag: kinderen vrij

Met vriendelijke groeten,
Website
Facebook
Twitter
Algemene schoolagenda
DATA/ACTIVITEITEN FEBRUARI/MAART
5 febr.
1e rapport en werkmap kleuters
6 febr.
Project Filmklas in Calypso voor groepen
3 en 4
7 febr.
Gebedsgroep van De Wegwijzer in de
lerarenkamer ZW om 8.40 uur.
Gebedspunten kun je mailen naar:
gebedsgroep@wegwijzer-wbd.nl
13 febr.
Contactavond
14 febr.
Juffenfeest groepen 3
18 febr.
Schoolkerkdienst voor de groepen 1,2 en
3
19 febr.
Spelletjesmiddag 1/2A
20 febr.
Spelletjesmiddag 1/2C
21 febr.
Reserve contactavond
21 febr.
Damkampioenschap
23 febr.
Podiumpresentatie groepen 5
28 febr.
Korbalinstuif groep 1/2
26 febr. – Voorjaarsvakantie
2 mrt.
6 mrt.
Spelletjesmiddag 1/2D
7 mrt.
Gebedsgroep van De Wegwijzer in de
lerarenkamer ZW om 8.40 uur.
Gebedspunten kun je mailen naar:
gebedsgroep@wegwijzer-wbd.nl
7 mrt.
Luizencontrole
12 mrt.
Kunstmenu groep 7: De elektruck on
tour
12 mrt.
Spelletjesmiddag 1/2E
13 mrt.
Kunstmenu groep 3 en 4: Smakelijke
sprookjes
14 – 16
Kamp groep 8B
mrt.
21 – 23
Kamp groep 8A
mrt.
22 mrt.
Spelletjesmiddag 1/2B
27 mrt.
Spelletjesmiddag 1/2C
28 mrt.
Schriftjes bekijken in de groepen 3 en 4
29 mrt.
Paasfeest

Team van De Wegwijzer

