
 

  

                                                                                                      

                                                                                    

                                                          

  

                                                       Nieuwsbrief 

                   27 september 2021 
 
 
Belangrijke data  
                                   
•   27 sept t/m1 okt                     Week tegen het pesten 

•   28 sept                                   Leerlingenraad 12.45 uur 

•   29 sept                                   Les 1 Citytrainers junior 14.45-16.15 uur  

•   30 sept                                   Pleintje Verkeer voor alle groepen 

•   30 sept                                   Laatste dag inleveren sollicitaties STREAMing groep 7 & 8 

•    4 en 5 okt                              Studie 2 daagse leerkrachten, leerlingen vrij 

•    6 t/m 17 okt                           Kinderboekenweek 

•    6 okt                                      Start thema “Worden wat je wil” groepen 1-2-3 en Parel 

•    6 okt                                      Start thema “Dag en nacht” groepen 4 en 5  

•    6 okt                                      Les 2 Citytrainers junior 14.45-16.15 uur                                 

•  11 okt                                      Ouder/kind gesprekken Parel 

•  11 okt                                      Volgende nieuwsbrief  

 

Nieuw leven 

  
  

Juf Anouk en haar Roel zijn de trotse en gelukkige ouders geworden van een prachtige 
dochter Saar! 
Het gaat met alle 3 erg goed en juf Anouk en Roel zijn nu alleen maar aan het genieten 
van hun klein wondertje. 
Van harte gefeliciteerd! 
 

 
 

 
Met pensioen 
 
Op onze studiedag op 4 oktober neemt onze steun en toeverlaat Peter Mels 
(na bijna 30 jaar op school te hebben gewerkt), afscheid van De Wegwijzer.  
Met ingang van die dag gaat hij samen met zijn vrouw Marion genieten van 
een welverdiend pensioen. Wat zullen wij hem gaan missen!  

 
 



 

Juf Heidi fietst Duchenne Heroes 
 
Ook dit jaar zijn we op 13 september deze uitdaging aangegaan. 
Een bijzondere uitdaging samen met een fantastisch team. Het 
was weer een onvergetelijke week vol mooie routes, afschuwelijke 
beklimmingen, 
spannende 
afdalingen, veel 
hoogtemeters, 
afzien, tranen, 
plezier, 

aanmoediging, steun, liefde, mooie momenten, zweet, 
zadelpijn en nog meer..... 
Wij doen mee omdat we blijven vechten tegen Duchenne 
en blijven geloven in hoop voor alle jonge kinderen met 
Duchenne. 
Wij fietsen met Thomas en Willem in ons hart en in onze gedachten. 

Meer informatie over Duchenne vind u op: www.duchenneheroes.nl 
 
Juf Heidi……..je bent voor ons een echte Hero!! 
 
 
Up to date informatie 

  
Nogmaals deze belangrijke informatie in de nieuwsbrief. 
Omdat de kinderkalender al in de zomervakantie gedrukt wordt, is de informatie regelmatig niet helemaal 
actueel. Om vergissingen en onduidelijkheden te voorkomen is de meest actuele kalender opgenomen in 
onze basisschoolapp onder de tegel Jaarkalender.  
  

Fietsen mee voor Pleintje Verkeer 

  

Op donderdag 30 september is het BVL project Pleintje Verkeer. De kinderen 
van de groepen 5 t/m 8 gaan op die dag een fietsparcours afleggen. Al deze 
leerlingen mogen hun fiets mee naar school brengen en die parkeren in de 
fietsenstalling op de speelplaats.  
  

 

Even voorstellen 
 
Mijn naam is Paulien, ik ben 21 jaar oud en woon in Tilburg. 
Op dit moment volg ik de studie onderwijsassistent bij Instituut Broers.   
Ik ondersteun groep 3 met veel plezier op woensdag, donderdag en vrijdag. Verder 
hoop ik de kinderen veel te kunnen leren op het gebied van lezen en schrijven.  

 
Ik ben Gijs Verdaasdonk en loop op dit moment stage bij juf Annemieke in groep 1-2a. 
Ik ben 18 jaar en zit nu voor het 2de jaar op de Pabo. 
Mijn hobby's zijn; muziek maken/ beluisteren, met vrienden op een terrasje gaan zitten en 
kickboksen. 
Voor mij is het voor het eerst dat ik bij de kleuters sta en ik ben blij verrast met hoe dat 
gaat. 
Mocht u nog vragen hebben aan mij kunt u die naar juf Annemieke sturen. 
 

Mijn naam is Sanne de Kort, ben 19 jaar oud en ik kom uit Haaren. Het 
komende schooljaar loop ik stage in de Parelklas. Ik ben er altijd op dinsdag en op 
donderdag, maar af en toe zal ik er ook de hele week zijn. Op dit moment zit ik in mijn 
tweede jaar van de opleiding Pedagogiek op Fontys Tilburg. Ik vind het erg leuk om met 
kinderen te werken en heb dan ook weer erg veel zin in komend schooljaar! Mocht u nog 
vragen hebben dan kunt u mij altijd even aanspreken.  

 

                                Thomas en Willem 

http://www.duchenneheroes.nl/


 

 
Mijn naam is Daan de Hond. Ik ben 21 jaar en ik ben geboren in Tilburg. Ik ben enig kind 
in een gezin met een vader en een moeder, bij wie ik nu nog woon. Ik volg momenteel de 
studie leraar basisonderwijs aan de Fontys in Tilburg en zit nu in het derde jaar van deze 
opleiding. Afgelopen maandag 20 september ben ik gestart met mijn stage op 
Basisschool De Wegwijzer en ik ben ingedeeld op de maandag en dinsdag in groep 6. 
Dat ik leraar in het basisonderwijs wil worden weet ik al vrij lang. Ik vind het erg leuk om 
met kinderen bezig te zijn en iets bij te dragen aan hun ontwikkeling in, naar wat ik denk, 
een van de belangrijkste periodes in hun leven. 

Ik heb eerder mijn stage gelopen op BS Klinkers in de groepen 1-2 en 5-6, op BS den Bongerd in groep 8 
en op basisschool De Vlashof in groep 5. Ik kijk er naar uit om deze nieuwe uitdaging in groep 6 aan te 
gaan.  
Mocht u nog vragen hebben aan mij, voelt u zich dan vrij om deze aan mij te stellen. 

  
 
Ik ben Maartje de Mast (20) en met veel enthousiasme ben ik mijn afstudeerstage 
begonnen op De Wegwijzer. 
Samen met juf Britt draai ik dit jaar groep 4-5. Ik zal het hele schooljaar in deze groep 
blijven.  
Momenteel ben ik aanwezig op de maandag en dinsdag. In de loop van het schooljaar 
zal dit steeds meer opbouwen en zal ik dus ook meer voor de klas staan.  
Daarnaast ga ik dit schooljaar aan de slag met mijn afstudeeronderzoek, waarbij ik een 
ontwikkelvraagstuk van de school zal gaan oppakken.  
Neem vooral contact met me op wanneer u nog vragen heeft en ik beantwoord ze 
graag.  

 
Mijn naam is Marie-Claire Celestin, ben 22 jaar en ben eerstejaars student aan de 
Fontys Pabo flexibele deeltijd. 
Het eerste halfjaar zal ik elke dinsdag te vinden zijn in mijn stageklas: groep 1-2 bij 
juffrouw Heske en Cristel. 
Ik kijk er erg naar uit om dit jaar stage te lopen bij De Wegwijzer. 
Het lesgeven is mij niet helemaal vreemd. Ik ben namelijk pas afgestudeerd aan Fontys 
Hogeschool voor de Kunsten, waar ik Danseducatie heb gestudeerd. 
Naast school ben ik dus vaak te vinden in een dansstudio of breng mijn tijd door in de 
sportschool.  
Daarnaast ben ik ook graag creatief bezig en ben ik altijd op zoek naar een uitdaging.  

Ik start het jaar met een open blik waarin ik (samen met de leerlingen natuurlijk) er een leuk jaar van ga 
maken! 

 
Duurzaamheid 

 
Wij als school zijn erg blij om te zien dat er veel kinderen bidons of andere 
herbruikbare flesjes met water meenemen. We stimuleren namelijk de 
kinderen herbruikbare flesjes mee te nemen en water te drinken. Hier hebben 
we ook jullie hulp bij nodig! 

 
 

Kinderboekenweek 
 
Maak de juf of meester blij! 
Spaar mee voor gratis boeken voor de schoolbieb. 
Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober) een 
kinderboek bij een Bruna-winkel. 
Lever het bonnetje in bij de leerkracht van uw kind of bij Hennie. 
Voor 20% van het totaal van alle ingeleverde bonnen kunnen wij dan boeken uitzoeken voor onze 
schoolbieb. 
Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen dus doe vooral mee! 

 



 

BVL Dode hoek project 
 

Afgelopen donderdag 23 september, kregen alle leerlingen van groep 7 en 8 
de dode hoek les. Mede verzorgd door vrijwilligers van VVN. Doel van deze 
les is om de leerlingen te leren hoe zij moeten handelen als zij in het verkeer 
te maken krijgen met vrachtauto’s en andere 
grote voertuigen. Eerst kregen de kinderen een 
theorieles, waarbij ze met behulp van een test 
op het digibord leerden wat de dode hoek is en 
wat ze moeten doen als ze in het verkeer een 
vrachtwagen/bus/landbouwvoertuig 
tegenkomen. 

Daarna een praktijkles, waarin de leerlingen 
om de beurt achter het stuur van een brandweerwagen mochten 
plaatsnemen, om zelf te ervaren wat je vanuit de cabine wel en niet kunt zien. 

Het was een leerzame ochtend en wij hopen dan ook dat de kids allemaal de 
2 vuistregels voor altijd zullen onthouden: Blijf altijd rechts en ruim achter het 
voertuig en houdt altijd minstens 3 meter afstand rondom het voertuig! 

Kleurwedstrijd “Veilig naar school” 
 
In de eerste week van dit schooljaar kreeg de hele onderbouw een kleurplaat mee 
om in te kleuren.   
Wat hebben wij veel gekleurde en geverfde kleurplaten binnengekregen. Echt 
geweldig dat zo veel kinderen hier aan mee hebben gedaan.  
Een 2 koppige jury heeft de winnaars van de kleurwedstrijd "Veilig naar school" 
gekozen en dit zijn geworden:  
 
Uit de Parelklas Lena, groep 1-2a Szymon, groep 1-2b Luuk,  groep 1-2c Mila,  
groep 3a Arina, groep 3b Taro, groep 4 James en  groep 4-5 Jorinde. 
 
Al deze kinderen hebben vandaag een prijsje ontvangen. De winnende 
kleurplaten krijgen een mooi plaatsje in de klas.  
Bedankt voor jullie deelname! De verkeerswerkgroep 

 
Kleine plastic flesjes inzamelen voor Stichting Tess 
 

Stichting Tess zamelt geld in zodat kinderen met een beperking dolfijn 
ondersteunende therapie kunnen volgen op Curaçao. De therapie heeft een 
belangrijke aanvulling op de dagelijkse ontwikkeling van kinderen met een 
beperking. Tijdens de therapie is er niet alleen aandacht voor het therapiekind 
maar ook voor de broertjes en zusjes en de 
ouders. 
St. Tess vergoedt de kosten voor de 

therapie en evt. een deel van de tickets tot een maximum van €8500.  
 
Bij ons in de Parelklas zit Noa, die dit jaar voor de 2e keer de therapie 
gaat volgen. De 1e keer heeft al erg veel gebracht voor Noa en haar 
ouders. Zoals het praten. Voorheen zei Noa alleen nog maar papa en 
mama en na de therapie begon zij steeds meer woordjes te zeggen. 
Ouders krijgen hiervoor veel tips en workshops.  
Er staan 40 kinderen op de wachtlijst en de therapie is erg kostbaar. 
Met het verzamelen van kleine statiegeld flesjes kunnen we er als 
school voor zorgen dat deze wachtlijst kleiner wordt. Binnenkort staat 
er een speciale container bij de hoofdingang. Lever de flesjes in zodat 
het volgende kindje weer snel aan de beurt is. 


