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Belangrijke data 

Gedicht natuur 
 
Voor de zomervakantie hebben we 
een oproep aan de kinderen gedaan 
om een gedicht te schrijven over de 
natuur. Daar is massaal op 
gereageerd en de hele school hing 
dan ook vol met de mooiste 
gedichten! 
Het mooiste gedicht zou als prijs 
uitvergroot op een bord (maar liefst 
3.5 x 2.5 meter groot!!) aan de 
achtergevel van de school bevestigd 
worden! Daar hangt het inmiddels 
alweer een paar weken. Dit nieuws 
had al in de 1e nieuwsbrief van dit 
schooljaar vermeld moeten worden, 
maar is toen op een of andere 
manier weggevallen. Dus nu alsnog 
dit nieuws op deze plaats. 
Jorinde (toen in groep 4-5, nu in 
groep 5) heeft dit prachtige gedicht 
geschreven en ook terecht gewonnen! Gefeliciteerd Jorinde!! 
 

 26 sept 
 26-30 sept 
 26-30 sept 
 27 sept 
 28 sept 
   5 t/m 16 okt 
   3-7 okt 
   4 okt 

Studiemiddag leerkrachten, alle kinderen om 12.00 uur vrij 
Kennismakingsgesprekken groepen 1-8 
Week tegen het pesten 
R-Play bus op het schoolplein 14.30-16.00 uur  
Nationale Kraanwaterdag 
Kinderboekenweek  
Afname Boomtoetsen groep 4-8 
R-Play bus op het schoolplein 14.30-16.00 uur  

   5 okt 
   7 okt 
   9 t/m 15 okt 
 10-14 okt 
 10 okt       
 10 okt 
 

Studiedag leerkrachten, alle kinderen vrij 
Streetwise alle groepen 
Uitwisseling Erasmus+ naar Portugal 6 lln. uit groep 7 en 8 + juf Mieke en juf Britt 
Afname Boomtoetsen groep 4-8 
Ouder-kind gesprekken Parel 
Volgende nieuwsbrief 
 

  



 

Jubileum juf Harriët 
 

Donderdagochtend 15 september hebben we 
met alle kinderen het 40 jarig jubileumfeest 
van juf Harriët gevierd. Eerst hadden alle 
kinderen ateliers en daarna met z’n allen in 
de aula (vanwege het slechte weer) een lied 
gezongen voor haar en cadeaus gegeven. 
Ook waren er erg veel ouders en juf Harriët 
vond het allemaal prachtig! 
In onderstaande tekst haar woorden in het 
kort samengevat! 

“Wat heb ik genoten vanmorgen. Van alle felicitaties, mooie woorden, cadeaus, 
traktaties, bloemen en een prachtig lied. Maar het aller, allermooiste waren toch wel al die blije 
kindergezichtjes vandaag!  

Dankjewel allemaal  40 jaar onderwijs #prachtvak” 

 
Kleurwedstrijd “Wij gaan weer naar school” 
 

In de tweede week van school kregen alle leerlingen van groep 
1, 2, 3 en de Parelklas een kleurplaat mee om in te kleuren.   
Wat hebben wij super veel ingekleurde, geverfde, gestickerde, 
mooie kleurplaten binnengekregen. Echt geweldig dat zo veel 
kinderen hieraan mee hebben gedaan.  
 
De jury heeft de winnaars van de kleurwedstrijd "Wij gaan weer 
naar school" gekozen en dit zijn ze geworden:  
 
Parelklas: Florian          Groep 1-2 c: Mila  
Groep 1-2 a: Roos        Groep 3a: Senn   
Groep 1-2 b: Ivy            Groep 3b: Feliene   

 
Al deze kinderen hebben vandaag een leuke prijs (een grote vloerpuzzel) mogen ontvangen.  
De winnende kleurplaat krijgt een mooi plaatsje in de aula op school.  
Bedankt voor jullie deelname.  
 
De verkeerswerkgroep 
 
Gymlessen 
Ook dit jaar zijn de gymlessen weer op de woensdagen en de vrijdagen. Om de gymlessen leuk, maar ook 

veilig te laten verlopen willen wij (juf Anouk en juf Britt), jullie het volgende vragen:   

• Zorg voor passende gymschoenen en sokken.  
• Zorg voor passende en schone gymkleding.  
• Een elastiekje om lang haar vast te doen is verplicht. 
• Geen sieraden om en geen hangoorbellen in.   

Alvast bedankt en we gaan er een sportief jaar van maken!   

 
Even voorstellen  
 

Mijn naam is Lise Piechocki en ik zal de eerste helft van dit schooljaar aan de slag 
gaan op De Wegwijzer. Ik ben op dinsdag en woensdag aanwezig in groep 8 bij 
meneer Stefan. Daarnaast zal ik later in dit jaar beginnen met mijn 
minor ‘Leerkracht in een multicultureel klimaat’. Naast mijn studie werk ik in een 
kledingwinkel en heb ik onder andere een grote interesse in geschiedenis.   
Ik heb er veel zin in om er samen met de leerlingen een tof halfjaar van te maken.   
 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/prachtvak?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUrVvlzIGvuvO0FcQpNFN-NEz8EWCFEonKaxRmp8UfJy3D3BHYYvNhB2_hpPxhyklttI9tYEF7nr6iGOQpXHwUW_ZDRaC-72JKbYWOBgMvUErTcwWGPpXxLES6O6kA-6lb5ekAEcrG0Bi_lXCh6zywYRxSBLd4ZMic7sqBAlV_caQ&__tn__=*NK*F


 

 
Hoi, ik ben Romy Elbertsen en dit jaar kom ik gezellig stage lopen op De Wegwijzer. Ik 
ben 17 jaar en net begonnen in mijn eerste jaar aan de PABO. Het komende halfjaar zal 
ik bij de kleuters stage gaan lopen op maandag en dinsdag. In mijn vrije tijd vind ik het 
leuk om te lezen, haken en af te spreken met vrienden. Ik heb er heel veel zin in en weet 
zeker dat we er een top jaar van gaan maken! :) 
 
 
 
 

Ik ben Aniek Sebregts, 22 jaar oud en ik woon in Wouwse Plantage. Ik ben derdejaars 
PABO-student bij Fontys in Tilburg. Komend half jaar loop ik stage bij meneer Verdyne 
in groep 6-7. Ik ben hier elke dinsdag en woensdag te vinden. Af en toe ben ik er ook 
een hele week. 
Naast mijn opleiding werk ik bij de Albert Heijn als teamleider. In mijn vrije tijd vind ik 
het leuk om te gaan duiken en om af te spreken met vrienden. 
Ik heb super veel zin in mijn stage en mocht u nog vragen hebben, dan beantwoord ik 
ze graag. 

 
Graag wil ik mij even voorstellen aan u. Mijn naam is Aarnoud de Groot en ik woon in 
Bergen op Zoom. De komende dinsdagen zal ik stage lopen op jullie school. Ik volg op 
dit moment de flexibele deeltijdopleiding aan de Fontys te Tilburg. Na jaren in de 
commerciële wereld gewerkt te hebben vond ik het namelijk tijd worden om het roer om 
te gooien en te gaan doen wat ik eigenlijk heel lang geleden al wilde, leraar worden in 
het basisonderwijs. Zelf ben ik de vader van vijf kinderen, wat het een druk maar gezellig 
bestaan maakt. Het werken met kinderen en ze iets leren vind ik geweldig en ik hoop 
van harte dat uw kind het net zo leuk als ik gaat vinden de komende dinsdagen! 
Mocht u vragen aan mij hebben of meer willen weten dan hoor ik het graag. 
 
 

Mijn naam is Liselotte, 19 jaar oud en ik ben  
derdejaars studente aan de PABO, Fontys in Tilburg.  
In mijn vrije tijd zing en dans ik graag en zit ik ook bij een musicalgroep in Waalwijk.  
Het komende half jaar kom ik op de dinsdag en de woensdag stage lopen. Komende 
periode zal ik op deze dagen te vinden zijn in groep 5 bij juf Kayleigh.  
Ik heb het altijd al leuk en interessant gevonden om met kinderen te werken en te zien 
hoe een kind zich ontwikkelt. 
Mochten jullie verder nog vragen hebben of zin hebben om een praatje te maken, kom 
gerust langs! 

 
 

Try Out Sports 
  
De gemeente Tilburg wil bij zoveel mogelijk kinderen de sportdeelname bevorderen. 
Met een sportieve en gezonde leefstijl kun je niet vroeg genoeg beginnen. Het hebben van voldoende 
motorische vaardigheden vormt de basis voor een leven lang sporten en bewegen. Vanaf de basisschool 
geven ze alle kinderen en jongeren een sportieve basis mee waarin zij hun talent en plezier in 
sporten/bewegen kunnen ontdekken en kennismaken met sportverenigingen. 
Daarom organiseert de gemeente Tilburg ook dit jaar weer op alle basisscholen de Try Out Sports, de 
sportkennismakingslessen voor alle kinderen uit de gemeente Tilburg. 
In week 39 (26 t/m 30 september), zal gym juf Anouk de flyers met alle informatie aan de 
kinderen in de groepen uitdelen. 
Élk kind uit groep 3 t/m 8 ontvangt een flyer met informatie. 
Vanaf week 40 kunnen kinderen gaan inschrijven via de website www.tryouttilburg.nl  (voor een 
of meerdere kennismakingscursussen bij een of meerdere sportorganisaties naar keuze). 
 
 

 
 
 

http://www.tryouttilburg.nl/

