Karolingersweg147
Postbus 366
3960 BJ Wijk bij Duurstede
Telefoon (0343)-572672
E-mail: info@wegwijzer-wbd.nl
Website: www.wegwijzer-wbd.nl
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WAT DOEN WE VOOR EEN ANDER
De komende maanden sparen we voor Make-AWish Nederland.
Make-A-Wish Nederland vervult de liefste wens
van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Het vervullen van de allerliefste wens zorgt ervoor dat voor deze kinderen een
droom kan uitkomen!
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Juni/Juli 2018
steeds weer opengaat en hij zijn nieuwsgierigheid
niet kan bedwingen... Wil je meer weten over deze
voorstelling en Het Filiaal theatermakers? Kijk
gauw op www.hetfiliaal.nl!


Dodehoekles groepen 6

WELKOM
Fedde Nieuwenhuizen, Jet Langerak, Sanaa Doornenbal, Ryan Moerkerken en Stella Hagen maken
groep 1/2F van juf Chantal nog gezelliger! Levi
Hornstra heeft een leeg stoeltje gevonden bij juf
Majo in 1/2C. Allemaal van harte welkom op De
Wegwijzer!
Bij Lotte van Ewijk (1/2 E) eten ze beschuit met
roze muisjes, want Fayenne is geboren. Ook bij
Quintijn (3B) en Vajen van der Worp (1/2A) hebben
ze een zusje gekregen. Haar naam is Rhodé. Beide
gezinnen van harte gefeliciteerd! Heel veel geluk
samen.
TERUGBLIK
 Schoolreisje
We kunnen terugkijken op twee geslaagde schoolreisjes. Allemaal genietende kinderen gezien, die
overal naar toevlogen. De tijd werd goed gebruikt.
Al waren de wachttijden in de Efteling wat lang!
 Op bezoek bij het filiaal theatermakers
Op 28 mei waren groep 4A en groep 4B op bezoek
bij Het Filiaal theatermakers in Theaterhuis de
Berenkuil. Samen met de Filiaaltrainers hebben ze
in de inspectiekamer, de routekamer én de controlekamer alle facetten van het vak van een nachtwaker onderzocht. En tegelijkertijd hebben ze er
voor gezorgd dat er niks mis kon gaan en alles
onder controle was. Daarna zagen ze in de theaterzaal De Nachtwaker. Een voorstelling waarin helemaal niks gezegd wordt en héle wonderlijke dingen
gebeuren. Het lijkt een beetje een saai beroep,
maar deze nachtwaker neemt het heel serieus. Hij
is een pietje-precies en alles gaat volgens een strak
schema. Elke dag weer. Totdat één van de deuren

Op dinsdag 29 mei hebben de groepen 6 een les
gekregen van Veilig Op Weg over de dode hoek.
Hiervoor kwam een vuilniswagen naar de Karolingersweg om de kinderen goed te laten zien wat de
dode hoek nou eigenlijk is. De kinderen leerden
twee belangrijke regels over grote voertuigen:
houd minimaal drie meter afstand en blijf rechts
achter het voertuig. Het was een geslaagde les!

 3kernenavond4daagse
Heel veel kinderen en volwassenen hebben meegelopen met de 3kernenavond4daagse. Het weer was
goed en de sfeer was geweldig. Met mooie medailles gingen de kinderen naar huis.
Achter de schermen is er veel werk verzet door
enkele teamleden, de ouderraad en ouders die
hebben geholpen bij de foerage. Een hele klus voor
zo’n grote groep. Heel hartelijke dank allemaal!

De exacte tijden volgen nog.
Het voorlopige programma:
Vanaf 8.30 uur Ontvangst van de teams
8.55 uur
Opening
9.00 uur
Start gezamenlijke warming up
9.15 uur
Start wedstrijden (6 tegen 6)
12.30/13.00 uur Prijsuitreiking

OUDERRAAD
In de ouderraad nemen we afscheid van Sanne
Bouman, Susan Henskes, Nanine Turksma en Reinier van den Noort. We willen ze heel hartelijk
bedanken voor hun inzet voor onze school.
Er hebben zich drie nieuwe leden voor de ouderraad aangemeld: Carola Westdorp, Mariëlle Heijnen en Bas Mus, de nieuwe penningmeester. Bas
draait al een jaar met onze voormalige penningmeester, Reinier van den Noort, mee. Na de vakantie komen ze de groep versterken.
U kunt zich nog steeds aanmelden of meer informatie vragen over de taken van de ouderraad bij
alle leden, maar u kunt ook mailen naar
or@wegwijzer-wbd.nl
NATIONALE BUITENSPEELDAG
Op woensdag 13 juni doen de groepen 7 na het
speelkwartier mee met de Nationale Buitenspeeldag op de skatebaan in Wijk. Ze maken kennis met
de volgende activiteiten:
 Bootcamp, aangeboden door In Vorm
Sports.
 Freerunnen, aangeboden door Levitas.
 Buitenspelen in de appelboomgaard, aangeboden door vereniging Natuur en Milieu.
 BMX, aangeboden door Velosolutions.
 Springkussen, aangeboden door Stichting
Binding.
 Water en Fruit, aangeboden door AH de
Horden.
 Waterijsje in de middag, aangeboden door
Kwalitaria Duurstede.
De kinderen fietsen van de skatebaan weer naar
huis. Natuurlijk is het ook mogelijk om met de juf
naar school te fietsen.
SCHOOLHOCKEYTOERNOOI
Zaterdag 30 juni doet de Wegwijzer mee met het
schoolhockeytoernooi op de Mariënhoeve.
Groepen 5, 6, 7 en 8 mogen hieraan meedoen.
De kinderen hebben zich inmiddels opgegeven.

SCHOOLSHIRTS
Nadat alle activiteiten achter de rug zijn, kunnen
de schoolshirts terug naar school. DE SHIRTS
WORDEN CENTRAAL GEWASSEN. Dus niet zelf het
shirt wassen.
We vinden het erg belangrijk dat ze mooi blijven!
Hartelijk dank voor uw medewerking.
STUDIEDAG
Woensdag 4 juli staat er een studiedag gepland.
De kinderen zijn dan vrij!
HET BOER BORIS FEEST
Op donderdag 5 juli hebben de kinderen van de
groepen 1 en 2 feest op school.
Het thema van het feest is Boer Boris. Over Boer
Boris bestaan veel prentenboeken.
In de weken voor het feest spelen en werken de
kleuters hierover.
Op 5 juli begint het feest om 9.00 uur en het duurt
tot 14.00 uur.
De kinderen mogen die dag verkleed naar school
komen en hoeven geen eten en drinken mee te
nemen.
Ouders die willen helpen, kunnen intekenen op de
lijst die naast de deur van het lokaal hangt.
We maken er een mooie feestdag van!
AFSCHEID GROEP 8
Op donderdagavond 5 juli staat de afscheidsavond
van groep 8B gepland en aansluitend het “officiele” afscheid van de school. Op vrijdagavond 6 juli
staat het afscheid van groep 8A gepland.
Op donderdagmorgen 12 juli neemt groep 8 afscheid van alle kinderen op school op locatie
Wegwijzer. De tijd op de basisschool zit erop en nu
de volgende stap. We wensen alle kinderen uit de
groepen 8 heel veel succes toe op de middelbare
school. We zullen ze missen!
GROEPSVERDELING SCHOOLJAAR 2018-2019
Binnenkort krijgt u een uitgebreide mail over de
groepsverdeling voor het nieuwe schooljaar!
We hebben het bijna rond!
We verklappen alvast, dat de kinderen op dinsdagmiddag 10 juli van 13.30 uur - 14.30 uur gaan
kijken in de nieuwe groep!

PLUSKLASNIEUWS
In de maanden april en mei hebben de plusklassen
meegedaan aan twee verschillende wedstrijden.
De groepen 7 en 8 hebben meegedaan aan de
Bright Ideas Challenge die door Shell georganiseerd
werd. Tijdens de Bright Ideas Challenge bedenken
leerlingen van groep 7 en 8 oplossingen voor grote
werelduitdagingen. Voor drie van de 17 UN global
goals mochten zij hun eigen creatieve uitvindingen
en ideeën bedenken. En er gold maar één regel:
alles kan, alles mag.
Eerst leerden de leerlingen wat er speelt rondom
de drie thema’s: water, voedsel en energie. Ze
deden inspiratie op door echte innovaties te bekijken en hebben een auto gebouwd die op zout
water rijdt. Daarna begon “het echte werk”. Aan
de hand van ontwerpend leren, werkten de verschillende teams in een paar stappen hun eigen
bright idea uit. Zo origineel, creatief en innovatief
als maar kon. Dat mondde uit in verschillende zeer
creatieve oplossingen die uitgewerkt zijn en daarna
gefilmd. Deze filmpjes van een minuut zijn ingestuurd op 27 april en nu is het wachten tot de jury
(waar o.a. Dylan Haegens in zit) de winnaars bekend maakt…
Groep 5/6 heeft meegedaan aan de Wedstrijd van
de Toekomst die door de gemeente georganiseerd
werd. De kinderen werden uitgedaagd om na te
denken over duurzaamheid Ze mochten een werkstuk maken over verschillende onderwerpen: Van
het gas af, Plastic soep, Verticaal groen en Recycle
kunst. Deze werkstukken werden tijdens de Markt
van de Toekomst op 26 mei jl. tentoongesteld in de
Grote Kerk. De wethouder duurzaamheid heeft
tijdens de Markt van de Toekomst de prijswinnaars
bekendgemaakt. De meest creatieve, innovatieve
en toepasbare werkstukken ontvingen een prijsje.
De Wegwijzer is in de prijzen gevallen in de categorie creativiteit. Siem en Pepijn hebben met hun
project “verticaal groen” een leuke prijs gewonnen: een solar krekel.

VREEDZAME SCHOOL
We zijn gestart met de lessen uit blok 6.
De lessen zijn gericht op: het leren ontdekken van
verschillen en overeenkomsten en over de wijze
waarop we met die verschillen om kunnen gaan.








In groep 1-2 gaat het om het verkennen
van de families van de leerlingen.
In groep 3 gaat het over verschillen en
overeenkomsten in de klas.
In groep 4 staan verschillen en overeenkomsten tussen families centraal.
In groep 5 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod.
In groep 6 verschillen en overeenkomsten
tussen klasgenoten.
In groep 7 gaat het om levensbeschouwingen.
In groep 8 wordt onderzocht hoe al deze
verschillen een stem krijgen in onze democratische samenleving, en hoe we dat
in onze democratische samenleving hebben georganiseerd.

HULPOUDERS BEDANKT
Alle ouders die zich het afgelopen schooljaar hebben ingezet voor De Wegwijzer willen we heel,
heel hartelijk bedanken, want door uw betrokkenheid konden de vele activiteiten plaatsvinden.
School zijn we samen: kinderen, ouders en leerkrachten! We hopen in het nieuwe schooljaar weer
een beroep op u te mogen doen.
DATA NIEUWE SCHOOLJAAR
Een overzicht met belangrijke data voor het komende schooljaar zoals studiedagen en vakanties,
krijgt u nog voor de zomervakantie. Andere data
zoals planning projecten, verjaardagen, podiumpresentaties enz. meteen na de zomervakantie.
Ook kunt u altijd de digitale schoolagenda raadplegen.
De nieuwe schoolgids verschijnt in september op
de website.

DATA/ACTIVITEITEN JUNI/JULI:
5 t/m 8
3kernenavond4daagse
juni
10 juni
Talent in de tent op het kasteel
11 juni
Contactavond op afroep
13 juni
Groep 7 Nationale Buitenspeeldag
14 juni
Podiumpresentatie groepen 6
15 juni
Podiumpresentatie groepen 4
28 juni
Groep 8 examen EHBO
30 juni
Schoolhockeytoernooi
4 juli
Studiedag: de kinderen zijn vrij!
5 juli
Kleuterfeest!
5 juli
Eindmusical groep 8B
6 juli
Eindmusical groep 8A
9 juli
Tweede rapport
10 juli
Wisselmiddag: kijken in de nieuwe
groep!
11 juli
Gebedsgroep van De Wegwijzer in de
lerarenkamer ZW om 8.40 uur.
Gebedspunten kun je mailen naar:
gebedsgroep@wegwijzer-wbd.nl
12 juli
Uitzwaaien groep 8
13 juli
12.00 uur start van de zomervakantie!
27 augus- Start nieuwe schooljaar: 2018-2019
tus

Met vriendelijke groeten,
Team van De Wegwijzer

