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Start 2e BVL verkeerstelling
Schoolfotograaf
Kennismakingsmiddag 13.00-14.00 uur
Afsluiting naschoolse boekenclub 14.30 uur
Rapport mee groepen 1-2
Hennie vrije dag
Loterij via Teams voor de leerlingen van groep 3a 19.00 uur
Hennie vrije dag
Start thema “Vraag het de kinderen, zomer” groepen 1-2 en Parel
MR vergadering 19.00-21.00 uur
Studiedag leerkrachten, alle kinderen vrij
Deze week Wij KIJK!en naar uw kind gesprekken groepen 1-2
Volgende nieuwsbrief

STEAM Time – Solve UNESCO Crime
Helaas kon de fysieke afsluiting van het Erasmus Plus
project STEAM Time – Solve UNESCO Crime door Corona niet
doorgaan. We vonden dit heel erg jammer, maar zijn wel op zoek
gegaan naar mogelijkheden om het project digitaal af te sluiten. En
wat is dat een succes geworden! De openingsdans waar een
heleboel kinderen aan meededen is gefilmd en doorgestuurd naar al
onze partnerlanden. Ook van het STEAM lied is een filmpje gemaakt
en juf Lotte is met de kinderen van 7-8 druk bezig geweest met de
rekenopgaves over ons werelderfgoed. Een kleine greep uit deze opgaves; de Waddeneilanden, Vincent
van Gogh, Anne Frank, Pieterburen, Delfts blauw en nog veel meer. Ook deze rekenopgaves zijn gedeeld
met onze partners. Er zijn allerlei meetings en workshops geweest via Teams en wat hebben we veel
geleerd van en met elkaar!
Alles bij elkaar deden er zo’n 85 kinderen uit de 4 landen mee!
De cadeautjes die meegenomen zouden worden, zijn opgestuurd zodat we toch een stukje Nederland
konden delen met Kroatië, Italië en Roemenië. Helaas had Polen, gedwongen door de Coronamaatregelen,
het project per 1 augustus al afgesloten. Maar wat was het een ervaring voor ons allemaal!
We hebben ons nieuwe project STREAMing through Europe met een jaar kunnen verlengen en starten
hiermee op 1 september 2021. In dit project zijn Kroatië, Ierland, Griekenland en Portugal onze partners.
U hoort hier nog van!

Kunstenaarsdagen
Groep 8 vliegt bijna uit.
Tijdens hun kunstenaarsdag ging groep 8 onder leiding van de
Bakfietsjuffen Linda en Marjo aan de slag met allerlei kleuren garen
waarvan een bal gedraaid moest worden.
In het midden van de bal moest een wens voor henzelf komen,
omwikkeld met deze kleurige draden. In de middag toverden ze
vanuit die bal deze prachtige vogels tevoorschijn. Een schitterend
gezicht en we hopen dat al jullie wensen voor de toekomst uitkomen!

NK Tegels wippen
Wat was het hard werken afgelopen zaterdag, vermoeiend maar vooral
leuk en gezellig!
Vanaf 10 uur zijn we begonnen met alle tegels die uit onze grote
speelplaats kwamen, in de daarvoor bestemde containers te stapelen. Het
waren zo’n 6700 tegels dus echt wel veel!
Samen met collega’s, ouders van school met hun kinderen, mensen van
Brouwers Groenaannemers (die onze speelplaats aan het vergroenen
zijn) en buurtjes die hun eigen tegels kwamen brengen hebben we de klus geklaard.
Er stond ranja, koffie en thee met iets lekkers klaar voor alle dorstige kelen. Jammer genoeg waren er niet
zoveel buurtbewoners gekomen om tegels in te leveren en die dan herfstastertjes mee konden nemen. Er
waren er dus heeeeel veel over.
Maar……wij zijn niet voor één gat te vangen en hebben de herfstastertjes allemaal in de perken op het
schoolplein geplant. Het ziet er nu al zo gezellig uit, een lust voor het oog en zeker als ze straks in bloei
staan!
Linn van de Pluktuin was er ook en ze heeft meteen ook maar zonnebloemen geplant in de bloemperken
voor de lokalen. Hopelijk slaat alles aan!
Aan iedereen die meegeholpen heeft, heel hartelijk bedankt namens team De Wegwijzer.

Vervolg speelplaats vernieuwing
Wat is er hard gewerkt in deze paar weken dat ze bezig zijn.
De speelplaats begint al vorm te krijgen. Sommige
onderdelen hiervan zijn al klaar en andere zijn in de maak.
Wat ziet het er al super uit en dit is nog maar het begin!
In de stromende regen maar ook in de bloedhete zon hebben
de mensen van Brouwers Groenaannemers en verschillende
ouders en kinderen van onze school onvermoeid tegels eruit
gehaald, tegels gemetseld, diepe gaten gegraven en onkruid
gewied. Er zijn al evenwichtspalen geplaatst, een podium
gemaakt, boomstammen, grote keien en houtsnippers
neergelegd. Alle perken waar in het najaar de vaste planten
komen zijn al voorzien van bemeste tuinaarde en een
omheining. Er zit schot in! Wordt weer vervolgd.

Schoolfotograaf
Aanstaande dinsdag zal onze vaste fotograaf van KIEK Schoolfoto weer op school zijn
om iedereen op de foto te zetten. In verband met Corona ook dit jaar helaas geen
broertjes-zusjes foto. In de laatste schoolweek kunt u deze in de fotostudio van Kiek
laten maken. Meer informatie hierover volgt! Dus vertel uw kind(eren) morgenvroeg dat
hun kleren schoon moeten blijven, de haren in de plooi en ze met een big smile op de
foto moeten. Pas als ze op de foto zijn geweest mogen de haren door de war, de
kleren vies en mogen ze weer gewoon kind zijn!

Even voorstellen
Mijn naam is Max Koijen en ik zal in het nieuwe schooljaar de
oudergeleding van de medezeggenschapsraad komen versterken.
Momenteel heb ik 3 kinderen op basisschool De Wegwijzer en
volgend jaar nog 2.
Zelf loop ik al lang mee op De Wegwijzer. Mijn oudste dochter
Juultje verlaat namelijk volgende maand -na 8 jaar- de school
terwijl mijn jongste dochter Freeke pas in groep 1 zit. Daarnaast
heb ik nog een zoon, Gijs in groep 6. Zodoende zal ik nog een
aantal jaar verbonden blijven aan De Wegwijzer en zou ik graag
een bijdrage willen leveren aan de ontwikkelingen en organisatorische aspecten.
Zakelijk houd ik me ook bezig met ontwikkelingen m.b.t. onderwijs, dit betreft vooral vastgoedontwikkeling
van onderwijslocaties in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Vandaar denk ik, dat het in het
verlengde van elkaar een positief effect beiden richtingen op kan hebben. De motivering om me kandidaat
te stellen voor de MR ligt in de kans om een bijdrage te kunnen en mogen leveren in de totstandkoming
van o.a. nieuwe plannen voor de school.

Summer Camp
Heeft u de flyer van het Summer Camp gezien die de kinderen mee naar huis hebben gekregen? Mooie
mogelijkheid voor kinderen van 4 tot 11 jaar om op een speelse manier de Engelse taal te leren. Dit jaar
wordt het Summer Camp op onze school gehouden van 26 t/m 30 juli. Zie www.summercamp.nl voor
aanmelden en Locaties/Regio Zuid en Midden om te zien waar en wanneer er een Summer Camp
gehouden wordt!

