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Belangrijke data 
 
•      2 nov                          Naschoolse activiteit “Kunst kijken en maken” 14.30-15.30 uur 

•      3 nov                          Naschoolse activiteit “Collage” 14.30-15.30 uur 

•      5 nov                          OR vergadering 20.00 uur 

•      9 nov                          Naschoolse activiteit “Kunst kijken en maken” 14.30-15.30 uur 

•    10 nov                          Naschoolse activiteit “Collage” 14.30-15.30 uur 

•    10 nov                          Start schoolfruit 

•    11 nov                          Studiemiddag leerkrachten, leerlingen om 12.00 uur vrij   

•    11 t/m 17 nov               Textielinzamelingsactie 

•    16 nov                          Start thema” Sint” groepen 1-2 

•    16 nov                          Start thema “De bakkerij” groepen 3 en Parel  

•    16 nov                          Volgende nieuwsbrief                            

Klimtoestel 

Het klimtoestel dat op onze 
speelplaats staat is helaas 
volledig afgekeurd. In eerste 

instantie dachten we dat het 
een en ander nog gerepareerd 

kon worden maar helaas… dat 
gaat enorm veel geld kosten. 
Om ongelukken te voorkomen 

wordt vandaag, maandag 2 
november het toestel 

afgebroken. 
We hebben als school subsidies 
aangevraagd bij het 

Cultuurfonds Noord-Brabant en  
Jantje Beton om ons schoolplein 

te gaan “vergroenen”. We 
hopen hiermee nog in dit 

schooljaar te kunnen starten.  
Heeft u misschien nog goede 
ideeën om aan geld te komen dan zijn die van harte welkom! We hebben tot nog toe een 

bedrag van zo’n € 64.000 begroot en ondanks de subsidies is er nog een heleboel geld nodig. 
Wanneer we het klimtoestel willen vervangen komt hier nog zeker zo’n € 25.000 bij. 



 

 
Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 
 
De regering heeft een subsidie beschikbaar gesteld. Dit om ervoor te zorgen dat achterstand, die leerlingen 
op hebben gelopen door de sluiting tijdens de eerste lockdown, zoveel mogelijk ingehaald kan worden.  
Ook De Wegwijzer heeft deze subsidie aangevraagd. Vorige week hebben we het bericht gekregen dat 
onze aanvraag is goedgekeurd. 
  
Met deze subsidie worden de volgende extra leeractiviteiten betaald:  
• Kwispellezen voor 12 leerlingen van groep 3-4  

• Naschoolse Leesclub voor 30 leerlingen van groep 5-6-7  

• Automatiseringsmomenten en extra instructie voor leerlingen van groep 8  
 
Kwispellezen  
12 leerlingen kunnen op bibliotheek Heijhoef meedoen aan het Kwispellezen. Kwispellezen biedt 
ondersteuning bij het lezen voor kinderen uit groep 3 en 4. Het voorlezen aan een speciaal daarvoor 
opgeleide hond bezorgt de kinderen een succeservaring. Dit vergroot hun zelfvertrouwen en de motivatie 
om te lezen, met als gevolg dat ook hun leesvaardigheid toeneemt. Hieronder leest u de ervaring van 
Veerle en haar moeder Marjolijn die 2 jaar geleden aan een pilot op de bibliotheek hebben meegedaan:  
Kwispellezen met Veerle en Flex  
In groep 4 kreeg Veerle de mogelijkheid om mee te doen met het Kwispellezen. Ze had een lees 
achterstand en met de hond Flex mocht zij een aantal keer komen lezen bij de bibliotheek in de Reeshof.  
De eerste keer was het wel spannend, want het was wel een grote hond die Flex. (Koningspoedel) Zelf 
mocht ik door een raampje mee kijken hoe het ging. Op de vloer lagen twee kussens, waar Veerle en Flex 
zich lekker in nestelden met een boek. Flex ging samen met haar lezen. Als het even niet goed ging of ze 
kwam niet uit haar woorden, keek Flex haar aan of legde zijn poot op haar been van: "Je kunt het!".  
Het was heel mooi om te zien dat Flex haar gerust kon stellen dat ze het wel kon. Na een aantal weken 
merkten we dat Veerle echt vooruit ging. Dat ze vertrouwen kreeg en de lol van lezen in ging zien. Daarom 
was het ook zo moeilijk om afscheid te nemen van Flex. We kregen een filmpje zodat Veerle thuis nog altijd 
voor kon lezen aan Flex. Het was een mooie en bijzondere ervaring om dit mee te mogen meemaken.  
Groetjes Marjolijn  

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Naschoolse Leesclub  
Deze club is voor leerlingen van de groepen 5-6-7 die nog moeite hebben met lezen. De leesconsulent 
van de bibliotheek gaat met een groep van 10 tot 15 kinderen de gaafste boeken bekijken en lezen. 
Daarnaast worden er allerlei activiteiten gedaan om ervoor te zorgen dat het leesplezier en de 
leesmotivatie bij deze kinderen vergroot wordt. Samen worden flink wat extra leesmeters gemaakt!  

 



 

Automatisering en extra instructie  
Er wordt in groep 8 hard gewerkt aan de persoonlijke leerdoelen die onze leerlingen zich hebben gesteld 
na de afname van de Drempeltoets. Bij de uitslag van deze toets kwam naar voren dat niet alle kinderen de 
groei hebben laten zien die bij hen past. Daarom wordt een deel van de subsidie ingezet voor extra 
instructie en automatiseringsmomenten. Juf Mieke wordt in de komende periode op dinsdag en woensdag 
vrij geroosterd om de leerlingen van groep 8 die dit nodig hebben, in kleine groepjes extra instructie, 
automatisering en oefenmomenten te geven. 
  
De leerkracht van uw kind of Heidi, onze intern begeleider, neemt contact met u op wanneer uw kind in 
aanmerking komt voor een van de extra activiteiten. De eerste 6 leerlingen van de groepen 4 zijn al gestart 
met het Kwispellezen!  
 
U kunt thuis ook veel doen om uw kind weer een stapje verder te helpen. Voorlezen is bijvoorbeeld echt 
heel belangrijk. Uw kind leert hierdoor veel extra woorden. Op deze manier wordt de woordenschat 
vergroot en wordt ook begrijpend lezen weer een stukje makkelijker. Daarnaast is het natuurlijk ook een 
heel gezellig “samen moment”.  
Samen elke dag 5 minuutjes de tafelsommen oefenen doet ook wonderen. 

Schoolfruit op De Wegwijzer 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van 9 november t/m 16 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente en  

fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over 

fruit, groente en gezonde voeding.  

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente 
te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  
De drie vaste groente- en fruitdagen worden: 
Dinsdag, woensdag en donderdag 
Wij ontvangen de levering van de leverancier Willem Dijk AGF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente 
uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de 
Nieuwsbrief voor Ouders via 
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .  
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om 
de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag 
te halen.  
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een 
initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt 
Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma 
wordt ondersteund door het Voedingscentrum. 
De groente- en fruitverstrekkingen worden 
gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de 
school en de ouders géén kosten verbonden aan 
het programma. U kunt hierover meer lezen op 
www.euschoolfruit.nl 
 

 
 
Op naar een lekker en gezond schooljaar! 
 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
http://www.euschoolfruit.nl/

