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Belangrijke data 
 

• 6 sept                                   Eerste schooldag 

                                             Start thema “Goed van start en thema auto” groepen 1-2-3 en Parel 

                                             Start IPC thema “Vervoer” groepen 4-5 

                                             Start IPC thema “Uitvindingen en machines” groepen 6-7-8 

•   13 sept                                   Volgende nieuwsbrief 

•   14 sept                                   Studiemiddag leerkrachten, leerlingen om 12 uur vrij 

                                              

Afscheidsmusical en uitkruien groep 8 
  
Wat een met elkaar betrokken en fijn clubje 
stond op dinsdag en woensdagavond op de 
planken om hun afscheidsmusical voor hun 
ouders op te voeren! 
Iedereen heeft genoten van de musical 
“Junglebeat” van groep 8 waarna het doek hier 
op school nu (op het uitkruien na), definitief zal    

vallen voor deze kanjers! 
  
 
 
 

Het uitkruien van groep 8 was zoals alle 
jaren weer een happening op zich. Met de 
hele school en natuurlijk de ouders van 
groep 8 om zich heen was het weer een 
feestje. Wat hebben juf Mieke en Heidi 
moeten zwoegen om al die 32 kids buiten 
het hek uit de kruiwagen te kieperen! En 
wat hebben we gelachen om al die 
verschrikte snoetjes toen ze werden 
overgoten met (het toch wel een beetje 
koude) water. 
Gelukkig scheen het zonnetje heerlijk en 
het leed was snel vergeten, 
tenminste…..als ze al dat meel van zich af kunnen wassen! 

Groep 8-ers, heel veel succes op het VO en we zullen jullie missen.  
 



 

 
 
  

 Wat een jaar!  
  
Het schooljaar 2020-2021 zit er alweer op. Wát een jaar hebben we met elkaar achter de rug... we 
begonnen op 17 augustus met het protocol We blijven open! Hier waren we natuurlijk heel erg blij mee 
maar wat liepen we toch tegen alle regels en beperkingen aan. Geen ouders in de school, 
informatieavonden per bubbel en met slechts 1 ouder die deel kon nemen, de ene Beslisboom na de 
andere, snottebellen en verkoudheden, digitale ouder-kind-leerkracht gesprekken, coronatesten en toen, 
op 15 december de brief dat onze school, samen met de rest van Nederland, de deuren weer moest 
sluiten. Wat was dat een tegenvaller!   
  
Gelukkig hebben we met elkaar laten zien dat we het digitale onderwijs intussen stevig onder de knie 
hadden en dat we samen met jullie voor goed onderwijs konden blijven zorgen. Maar wat waren we blij dat 
we op 8 februari 2021 onze deuren weer konden openen. Nog steeds alleen voor de kinderen maar wat 
was het heerlijk om al die blije kinderstemmen weer te horen in de school.  
   
Zowel voor als na deze lange lockdown periode hebben we op onze school gelukkig weinig 
coronabesmettingen gehad. We hebben alleen de groepen 4, 6-7b en 8 (3 keer) in quarantaine moeten 
plaatsen. Daarnaast moesten er natuurlijk wel regelmatig kinderen plotseling uit de groep worden gehaald 
omdat iemand in het gezin of de vriendenkring besmet was geraakt. Fijn dat iedereen zich, hoe moeilijk dit 
soms ook was, zo goed aan alle regels heeft gehouden. Dit heeft er echt aan bijgedragen dat we De 
Wegwijzer gewoon open konden houden.  
  
Natuurlijk hebben we in dit jaar ook een heleboel leuke dingen met elkaar georganiseerd waar we met een 
goed gevoel op terug kunnen kijken. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan alle thema's en projecten, de actie 
voor de voedselbank, de mooie schoolfilm, de nieuwe site, het Letterfeest voor groep 3, de Gemaskerde 
Voorlezer van De Wegwijzer, de prachtige 3D vloerschildering door Leon keer, de KerstPaas viering, de 
fantastische inzet voor onze groene speelplaats, de Op naar de lente- en de Op naar de zomerschool, de 
film Toetsie Foetsie en het schoolkamp voor groep 8 dat coronaproof door kon gaan, de digitale afsluiting 
van STEAM time-Solve UNESCO crime voor de groepen 6-7-8, de mooie resultaten die groep 8 heeft 
behaald op de Eindtoets Route 8, het lekkere ijsje dat we van de ouderraad kregen, Jungle Beat; de 
afscheidsmusical van groep 8, het springkussen en natuurlijk het uitkruien, onze traditionele afsluiting van 
het schooljaar.  
  
Ik hoop van harte dat we er in 2021-2022 weer net zo'n mooi, of zelfs nóg mooier jaar van kunnen gaan 
maken met elkaar.   
  
Omdat er op dit moment nog een heleboel onzeker is stuur ik pas in de laatste vakantieweek een update 
m.b.t. de eventuele nieuwe coronamaatregelen. Voor nu wil ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor 
de betrokkenheid bij onze school en ons onderwijs. Zoals intussen bekend "zouden we er dit jaar zonder 
jullie hulp niets van gebakken hebben"! 
  
Namens het voltallige team van BS De Wegwijzer wens ik iedereen een fantastische en zonnige vakantie 
toe! In deze vakantie weer een kleine verbouwing maar daarover vertel ik u later...  
  
Vriendelijke groeten, Harriët   
 

Op zoek naar verloren boeken  
  
In de Coronaperiode hebben onze leerlingen boeken van de schoolbibliotheek mee naar huis gekregen. De 
meeste boeken hebben we gelukkig teruggekregen maar een aantal van deze (veelal nieuwe) boeken zijn 
we kwijt. Wilt u thuis nog eens goed kijken of er nog ergens een verdwaald boek van school ligt? Graag 
even een berichtje als dit zo is.  

 
 
 
 



 

 
Afscheid nemen 

 

Beste ouders van De Wegwijzer,  

 
 
Even voorstellen 

 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Jolien Kleijngeld en ik ben 23 jaar oud. Vanaf het begin van het 
schooljaar tot aan de kerstvakantie zal ik  de zwangerschapsverlof van Anouk fulltime 
overnemen in de combinatieklas 6/7. 
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om fanatiek te sporten en actief bezig te zijn, ook 
vind ik het leuk om te koken of om een lekker hapje te gaan eten.  
Ik kijk er naar uit jullie te ontmoeten in het nieuwe schooljaar! Voor nu wens ik jullie 
eerst een fijne vakantie  
 
  

Via deze weg wil ik me graag voorstellen. Mijn naam is Marleen Smolders, ik ben 28 
jaar en woonachtig in Tilburg.  
Mijn interesses en passie liggen in het onderwijs en het theater. Ik zoek ook graag 
naar de verbinding tussen deze twee. 
De afgelopen jaren heb ik als invaller bij Xpect Primair gewerkt. Ik heb o.a. op de 
Sporckt, de Boemerang en Hubertus gewerkt. Hier heb ik voornamelijk groep 1-2 en 
groep 4 lesgegeven. Mijn interesse en expertise ligt op dit moment in de onderbouw. 
Ik heb dan ook erg veel zin om aan de slag te gaan in groep 3 op de Wegwijzer. Een 
nieuwe uitdaging! Hopelijk zien we elkaar snel.  

 

 
 
Via deze weg wil ik me graag aan u voorstellen. Mijn naam is Stefan van Balkom 
en met ingang van volgend schooljaar ben ik de leerkracht van groep 7. Na in het 
verleden al twee jaar stage te hebben gelopen op BS De Wegwijzer ben ik sinds 
dit jaar in het bezit van mijn diploma. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om muziek te 
luisteren en doe ik af en toe een poging om zelf ook muziek te maken. Als ik niet 
aan mijn radio gekluisterd zit ben ik op het voetbalveld te vinden. Ik kijk erg uit naar 
het komende schooljaar. Fijne vakantie en tot volgend jaar! 

 
 
 
 
 
 

Het is tijd. Na 7 jaar ga ik een volgende stap in mijn ontwikkeling maken. Ik kijk hier erg 
naar uit, maar dat betekent niet dat ik makkelijk weg ga. Ik heb de afgelopen jaren met 
heel veel plezier op De Wegwijzer gewerkt en enorm genoten van de onbevangenheid, de 
energie en het enthousiasme van de kinderen. Wat vond ik het fijn om ze te helpen 
antwoorden te vinden op al die vragen en ze te begeleiden naar steeds een stapje hoger, 
wat zal ik dat hier gaan missen! 
Ik wil jullie via deze weg bedanken. Bedanken voor de fijne samenwerking de afgelopen 
jaren, de fijne momenten en vooral voor de betrokkenheid bij de school. Ik wens jullie en 
de kinderen het allerbeste toe.   

Bedankt voor de mooie tijd! 
 
Groetjes, 
Juf Dagmar 



 

Courgettes 
 

Toen wij een maand geleden bij het tegelwippen op de speelplaats 
bezig waren, hebben we ook alle herfstastertjes en 
zonnebloemstekjes geplant, dachten we! 
De zonnebloemen planten en netjes een lange stok erbij zodat ze 
mooi de hoogte in konden schieten en rechtop zouden blijven 
staan. 
Het blijken nu echter courgettes te zijn die (zoals het nette 
courgetteplanten betaamd) keurig over de grond kruipen! 
Komt u gerust in de vakantie eens kijken op de speelplaats hoe ze 
erbij staan en zijn ze volgroeid, pluk ze, maak er een heerlijk 
gerecht van en eet ze lekker op! 

 
Vakantielezen  

Bijna zomervakantie!  
Een tijd waarin kinderen vaak wat minder lezen. Als beginnende lezer kunnen 

ze dan in 6 weken vakantie wel tot twee AVI-niveaus terugzakken. 😞  

Hoe je die zomerleesdip voorkomt? Laat je kinderen lekker doorlezen in de 

zomervakantie 😎 

De Bibliotheek heeft hiervoor een paar handige tips. Bekijk de korte video’s, zo 
maak je vakantielezen leuk! 
www.bibliotheekmb.nl/vakantielezen   
Je kunt bij de bieb ook een gratis VakantieVerrassingsPakket halen voor je kind, e-books of luisterboeken 

lenen via de online Bibliotheek-app en meedoen aan leuke zomeractiviteiten☀️ 

 
 

Op de valreep…. 
 
En dan……..op de allerlaatste ochtend voor de vakantie nog een bericht dat alle kinderen van groep 3a en 
4-5 en niet volledig beschermde leerkrachten in quarantaine moeten. Wat een teleurstelling en verdriet!  
Bedankt voor het snelle handelen en voor het begrip van de situatie. 
We leven mee met de familie Tang van wie nu de vader op de IC ligt en hopen dat hij snel weer helemaal 
beter is! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.bibliotheekmb.nl/vakantielezen.html?cid=cn:ZomerLezen2021_var:ouderinfo_np:scholen_c:aff_sc:soca

