
 

  

                                                                                                      

                                                                                    

                                                          

  

                                                       Nieuwsbrief 

                        27 juni 2022 
 
 
Belangrijke data 
 

  Schoolkamp groep 8 

 
Vier dagen super weer, vier dagen een supergezellige groep en sfeer. 
En na vier dagen allemaal super moe.  
Schoolkamp 2022 zit er weer op tot groot verdriet van 
groep 8. Ze hadden er graag nog wat dagen aan vast 
willen plakken! 
Maar jammer genoeg kan dat niet en jullie kunnen ze 
zolang ook niet missen…. toch?? 

Bij het terugkomen van groep 8 op school stonden de andere leerlingen (en 
jullie natuurlijk!) op de speelplaats om ze te verwelkomen. Daarna gingen ze 
met jullie naar huis om eens goed uit te gaan slapen (neem ik tenminste aan) en 
de vieze was aan jullie over te laten! 
In ieder geval was het een topkamp en daar was iedereen het helemaal mee eens!! 

 

28 juni 
28 juni  
28 juni                              

Drempelonderzoek groep 7 
Leerlingenraad 12.45 uur 
Meet en play op de kleuterpatio voor ouders met kindjes van 1-4 jaar 14.30-16.00 uur 

28 juni 
28 juni 
28 juni 
29 juni 

Naschoolse activiteit voor de opgegeven kids van groep 2 en 3 14.30-15.45 uur  
R-Play bus op het schoolplein 14.30-16.00 uur 
MR vergadering online 19.00 uur 
Naschoolse sport groep 3-4-5 14.45-15.30 uur 

29 juni 
30 juni 
30 juni 
  5 juli 
  5 juli 

Naschoolse sport groep 6-7-8  15.30-16.15 uur 
Kennismakingsmiddag alle groepen 13.00 uur 
Naschoolse natuur voor de opgegeven kinderen van de groepen 4 en 5 14.30-16.00 uur 
Start thema “Zomer” groepen 1-2 
Start thema “Vraag het de kinderen” groepen 3 

  5 juli 
  5 juli 
  5 juli 
  5 juli 
  6 juli 
  7 juli 
  7 juli 
  7 juli 
  8 juli 

Naschoolse natuur voor de opgegeven kinderen van de groepen 4 en 5 14.30-16.00 uur 
Naschoolse activiteit voor de opgegeven kids van groep 2 en 3 14.30-15.45 uur  
Meet en play op de kleuterpatio voor ouders met kindjes van 1-4 jaar 14.30-16.00 uur 
R-Play bus op het schoolplein 14.30-16.00 uur 
Studiemiddag leerkrachten, leerlingen om 12.00 uur vrij + afscheid Heidi 
Afsluiting project Rekenen met de “Rekenbollekes” 
Naschoolse natuur voor de opgegeven kinderen van de groepen 4-5 14.30-16.00 uur 
OR vergadering 20.00 uur 
3e Rapport mee groepen 3-7 

11 juli Volgende nieuwsbrief 
  
  



 

 
Avondvierdaagse  
 
De 69e editie van de avondvierdaagse 2022 zit er weer op. 
Wat hebben er weer veel kinderen en ouders van De Wegwijzer met veel 
plezier meegelopen. Ze hadden er zin in! Overal langs de routes werden ze 
getrakteerd op iets lekkers. Op de laatste avond konden de medailles weer 
als vanouds op school opgehaald worden. 
Wat een gezellige drukte was dat! 

Kasteel kleuterspeelplaats 

Twee weken geleden zijn de mannen van Brouwers Groenaannemers 
begonnen met de bouw van het nieuwe speeltoestel “Het kasteel” op de 
kleuterspeelplaats en ze zijn al flink gevorderd.  
Het kasteel en de plaats eromheen zijn zo goed als klaar. 
Zodra alle werkzaamheden klaar zijn en het kasteel goedgekeurd is, gaan we 
het met een officiële opening in bedrijf stellen voor onze kleuters! 
  
 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Het schooljaar loopt ten einde en we zien dat al veel van jullie de vrijwillige 
ouderbijdrage betaald hebben. Van dit geld kunnen we heel veel leuke dingen 
organiseren voor de kinderen. Het schoolreisje, vieringen, sportdagen en ga zo maar 
door. Heel fijn dat we dit kunnen doen van jullie bijdrage! 

Herhaalde oproep versterking overblijfteam 

 
Heeft u 1 of meerdere dagen per week tussen 11.45 en 12.45 uur tijd, houdt u van buiten 

zijn en vindt u het leuk om kinderen een gezellig beweegmoment te geven tussen de 
middag? Dan bent u degene naar wie we op zoek zijn! Ons overblijfteam is op zoek 

naar een aantal nieuwe mensen. 
Wat we u bieden: rennende en spelende kinderen, een gezellig overblijfteam, een 

vrijwilligersvergoeding en een welgemeend DANKJEWEL van heel blije juffen en 
meesters die mede dankzij uw inzet een half uurtje per dag kunnen pauzeren. 
Aanmelden hiervoor kunt u bij Harriët. 

 
  

Aanmelden peuters 

 
Wilt u er aan denken om op tijd uw peuter aan te melden op school voor het nieuwe schooljaar? 
Zodra ze 3 jaar worden kunt u dat al doen. Het is voor ons fijn als we weten hoeveel kinderen er ongeveer 
op school starten/instromen aankomend schooljaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Afscheid Heidi 
 
Na bijna 8 jaar als intern begeleider op BS De Wegwijzer, gaat Heidi Baars haar 
vleugels uitslaan.  
 
Heidi is vorig jaar begonnen met een opleidingstraject van T-PrimaiR. Vanaf april is zij 
ingezet ter vervanging van de directeur van Daltonschool Helen Parkhurst.  
Omdat de huidige directeur ervoor gekozen heeft om niet meer terug te keren op de 
school, heeft Heidi zich beschikbaar gesteld voor deze functie. Heidi heeft een 
sollicitatiegesprek gevoerd met de leden van de benoemingsadvies commissie en zij is 
unaniem door hen voorgedragen als geschikte nieuwe directeur voor Daltonschool 
Helen Parkhurst. Het bestuur van Xpect Primair heeft Heidi vervolgens per 1 juli 2022 
benoemd.  

 
Wij zijn natuurlijk heel trots op haar en wensen haar heel veel succes en werkplezier! 
Omdat zowel BS De Wegwijzer als Daltonschool Helen Parkhurst deel uitmaken van Oud Reeshof zullen 
we heel nauw met elkaar blijven samenwerken.  
 
Op woensdagmiddag 6 juli nemen we afscheid van Heidi. Fijn als u rond 12 uur even naar binnen komt om 
haar gedag te zeggen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


