
 

  

                                                                                                      

                                                                                    

                                                          

  

                                                       Nieuwsbrief 

                    7 februari 2022 
 
 
Belangrijke data 
 
•     7 febr                                Start thema “Kunst” groepen 1-2-3 en Parel 

•     7 febr                                Lunchmeeting met de kids van Erasmus+ 12.00 uur 

•     8 febr                                Aftrap “Scoor een boek!” 

•     8 febr                                Studiemiddag leerkrachten, leerlingen om 12.00 uur vrij 

•     8 febr                                Parentsmeeting Erasmus+ 19.30 uur 

•     9 febr                                Naschoolse sport kickboksen 14.45-15.45 uur groepen 6, 7 en 8 

•   10 febr                                Groep 8 naar jongerencentrum R-Newt 11.00 uur 

•   11 febr                                2e Rapport mee groepen 3 -8 

•   11 febr                                Kindbrief mee groepen 1-2 

•   14 febr                                Deze week adviesgesprekken groep 8 

•   14 febr                                Deze week kind-ouder / rapportgesprekken groepen 1-8 

•   14 febr                                Dramataal groep 8 08.30 uur 

•   14 febr                                Dramataal groep 7 12.30 uur  

•   21 febr                                Deze week kind-ouder / rapportgesprekken groepen 1-8 

•   21 febr                                Drone-cup finale 09.00-14.00 uur 

•   22 febr                                Leerlingenraad 12.45 uur 

•   22 febr                                MR vergadering digitaal 19.00-21.00 uur 

•   23 febr                                Naschoolse sport voetbal 14.45-15.30 uur groepen 3, 4 en 5 

•   23 febr                                Naschoolse sport voetbal 15.30-16.15 uur groepen 6, 7 en 8 

•   25 febr                                Carnavalsviering 

•   25 febr                                Studiemiddag leerkrachten, leerlingen om 12.00 uur vrij 

•   25 febr                                Volgende nieuwsbrief 

•   28 febr t/m 4 mrt                 Voorjaarsvakantie 

Coronaperikelen 
 
We hebben het een hele tijd redelijk buiten de deur kunnen houden maar sinds eind januari laat Corona 
zich ook op De Wegwijzer stevig gelden. Er waren al veel kinderen met een positieve uitslag op de zelf- 
en/of PCR test maar ook onze teamleden worden nu zo'n beetje een voor een geveld door het virus.  
  
Omdat er geen externe vervanging beschikbaar is, proberen we met elkaar de groepen en de kinderen op 
te vangen en te blijven zorgen voor goed onderwijs. Dat valt eerlijk gezegd niet altijd mee. Tot nu toe is het 
elke keer nog gelukt om geen groepen naar huis te moeten sturen. Dit dankzij de extra inzet van onze 
eigen leerkrachten, onderwijsassistenten en LIO stagiaires.   
  



 

Zo wordt vandaag groep 1-2 c gedraaid door onze LIO stagiaire Femke, werkt Agnes vanuit thuis online 
met de kinderen van de TaalTuin, vervangt Heske extra samen met de onderwijsassistente Sylvie in de 
groepen 3, staat Jessica vandaag alleen in groep 4, werkt onderwijsassistent Thymo met de kinderen van 
groep 5 van 4-5 en LIO-er Maartje met de kinderen van groep 4 van 4-5.  
  
Mocht het ons niet lukken om vervanging te regelen bij ziekte van een van de leerkrachten, en de groep 
van uw kind(eren) moet thuisblijven, dan proberen we u daar zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.  

 
Uitnodiging webinar mediaopvoeding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Aftrap “Scoor een boek!” 
 

We starten deze week met het leesbevordering programma "Scoor 

een boek!". 

Goed leren lezen is voor opgroeiende kinderen van groot belang. 
Daarbij helpt het als ze daar plezier aan beleven. Dat is de 
gedachte achter “Scoor een Boek!”. Het is een uniek leesproject 
waarin de scholen, de Bibliotheek en voetbalclubs Willem II & RKC 
Waalwijk samenwerken. Het project richt zich op groep 5 en 6 van 
de basisschool en de gezinnen van die kinderen. 

“Scoor een Boek!” combineert lezen met sport, want scoren kun je overal. De leerlingen gaan 
tijdens “Scoor een Boek!” negen weken lang hun best doen om zo veel mogelijk boeken te lezen in de klas. 
Hiermee willen we het leesplezier bij de kinderen aanwakkeren. De kinderen worden extra gestimuleerd 
door een speler van de voetbalclubs. Aan het eind vindt er een leuke afsluiting plaats. Daarnaast is er ook 
een online thuiseditie. Hierbij gaan kinderen thuis met hun ouders aan de slag gaan met leerzame 
opdrachtjes. 

Wil je op de hoogte blijven over het project “Scoor een Boek!'? Volg dit dan op Facebook, Instagram of 
Twitter via: @bibliotheekmb, @biebheusden, @SamenRKC en @WII_betrokken 
 

Dinsdag 8 februari komt Doreth Verhaaren (lees-mediaconsulent bibliotheek) "Scoor een boek!" 

introduceren op school (de aftrap).  

Van  9.00 - 9.30 uur groep 6-7, van  9.30 - 10.00 uur groep 6 

van 10.15 - 10.45 uur  groep 5  en van 10.45 - 11.15 uur groep 4-5. 

 

EU Schoolfruit  
 
 Aankomende week krijgen de kids minneola’s, een sinaasappel en een peer.  
Op de dagen dat de kinderen fruit of groenten krijgen van school (wo-do-vr) hoeft u dus geen 
fruit mee te geven! 

     
 

 
 
 
 



 

Ingezonden stuk van onze MR 
 
 

 
 
 

Verkeersveiligheid BVL 
 
Toch nog een keer jullie aandacht voor de verkeersveiligheid, of beter gezegd, de verkeersónveiligheid in 
de omgeving van onze school. Het is rond 08.30 en 14.30 uur erg druk in de Giekerkstraat. Niet alleen met 
voetgangers en fietsers maar ook met taxibusjes en personenauto's. Dat zorgt niet alleen voor overlast 
voor de buurt, maar vooral ook voor onveilige situaties voor een heleboel kinderen. Situaties die 
voorkomen kunnen worden door bijvoorbeeld uw auto een stukje verderop te parkeren en vanaf daar te 
lopen naar de school.  
  
We zijn een BVL school en moeten hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van die 
voorwaarden is het werken aan de verkeersveiligheid rondom de school. Helaas hebben wij daar als school 
zelf weinig grip op, daar hebben we jullie als ouders heel hard bij nodig! Vandaar onze vraag... zorgt u 
alsjeblieft samen met ons voor een veiligere straat?   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WARM AANBEVOLEN 
 

Rond 9 februari zult u een bericht in uw mailbox ontvangen van Harriët met 
een verzoek om een beknopte vragenlijst in te vullen en terug te sturen. In 
deze lijst worden u een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op het 
reilen en zeilen van onze school. Door middel van deze vragenlijst probeert 

de school inzicht te krijgen in de onderwerpen waarop misschien nog 
verbetering is te behalen. Als er op een bepaald onderwerp door relatief 
veel ouders minder goede rapportcijfers worden gegeven, is dat juist iets 

waar aan gewerkt kan worden. Ook voor de MR is de vragenlijst belangrijk. 
Zo weten ook wij welke onderwerpen we de volgende vergadering op de 

agenda moeten zetten.  
HOE MEER OUDERS MEEDOEN, HOE BETER DE INFORMATIE 

WORDT 
 

U vult de lijst toch ook in …. 
 

Alvast hartelijk bedankt 
namens de Medezeggenschapsraad 



 

 
Challenge cup en het NK Kunstrijden 

Worden jouw kinderen enthousiast van ijs, dansen 
en plezier maken? Kom dan naar een gratis 
kunstrij-clinic op de Ireen Wüst IJsbaan. Tijdens 
het Familie Fun Schaatsen vinden er gratis 
kunstrij-clinics (voor kinderen vanaf 4 jaar en 
ouder) plaats op 6, 12 of 20 februari van 12.30-
13.30 uur. Tijdens de clinics leren kinderen een 
echt kunstrij-dansje op het ijs, onder begeleiding 
van trainers van de Tilburgse Kunstrij Vereniging 
en SKY. De kunstrij-clinics worden gehouden ter 
gelegenheid van de Challenge Cup en het NK 
Kunstrijden: het grootste kunstrij-evenement op 

Nederlandse bodem dat van 24 t/m 27 februari plaatsvindt in het IJssportcentrum in Tilburg. 

Kom jij het dansje oefenen? Meer informatie over het Familie Fun Schaatsen en de gratis kunstrij-clinics 
vind je op www.sportintilburg.nl 

Op zaterdag 26 en zondag 27 februari zijn er speciale combi-tickets te koop. Met een combi-ticket kun je 
de professionele kunstrijd(st)ers in actie zien én zelf recreatief schaatsen. Meer informatie vind je op: 
www.schaatsen.nl/challengecup 

 

Cultuurbende 
 
Doe mee met de Cultuurbende na schooltijd. Er komt steeds een andere 
kunstdiscipline aan bod: Dans, muziek, drama, fotografie, beeldende kunst, 
zang…van alles! De lessen duren 4 weken en deelname is gratis. 
 
Sinds september van dit schooljaar ben ik -Nina Ruge- als cultuurcoach in de wijk 
Oud Reeshof aan de slag gegaan en ik organiseer onder anderen naschoolse 
culturele activiteiten. Op De Wegwijzer beginnen we na de carnavalsvakantie met 
de Cultuurbende. 
Aanmelden kan via de link in de bijlage die bij deze nieuwsbrief is bijgesloten. 
 
 
 
 


