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TERUGBLIK
De maanden juni en juli stonden bol van activiteiten:
 De podiumpresentaties van de groepen 4
en 6. Altijd een hele belevenis voor de
kinderen. Veel publiek en fantastische optredens.
 Het EHBO examen van de groepen 8: allemaal geslaagd! Met dank aan juf Helma!
 Het schoolhockeytoernooi met mooie prijzen. Het podium kleurde Wegwijzerblauw!
 Twee prachtige uitvoeringen van de musical: Bende op de camping.






Het kleuterfeest: Boer Boris.
Alle kinderen hebben gekeken in de nieuwe klas bij de nieuwe meester of juf….
De groepen vijf beginnen na de zomervakantie op onze nevenlocatie, de Zonnewijzer. Het nieuwe lokaal viel goed in de
smaak!
Afscheid van de groepen 8.

PERSONALIA
Maria Eigenhuis is geslaagd als specialist Hoogbegaafdheid en Differentiatie. Maria draait op De
Wegwijzer de plusklas. In de plusklas krijgen (hoog)
begaafde kinderen een keer per week les van haar
over uiteenlopende onderwerpen. Volgend schooljaar zal Maria als specialist het aanspreekpunt voor
leerkrachten zijn t.a.v. de begeleiding van begaafde
kinderen.
Van harte gefeliciteerd Maria. We zijn blij een
specialist in huis te hebben!
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Juli 2018
ONDERWIJSVERNIEUWING

Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Op 26
juni hebben we een traject van twee jaar afgesloten samen met de Marnix Academie over eigenaarschap (de R&D groep). Als je spreekt over
eigenaarschap dan heb je het over zelfregulatie.
Zelfregulatie is een van de 21e eeuwse vaardigheden. Daar heeft u vast van gehoord!
Inzicht hebben in je eigen ontwikkeling en competenties, zelf daar verantwoordelijkheid in nemen,
jezelf doelen stellen, staan daarbij centraal. We
moeten de kinderen voorbereiden op “een leven
lang leren”. Op De Wegwijzer werken we nog veelal leerkracht gestuurd, maar de komende jaren
zullen we bij verschillende vakken steeds meer
leerling gestuurd gaan werken: we leren kinderen
meer eigen keuzes te maken en verantwoordelijk
te zijn voor hun eigen handelen.
Na het leggen van een goede basis in de onder- en
middenbouw mogen kinderen in de bovenbouw
bijvoorbeeld met rekenen aan eigen doelen werken: waar heb ik nog moeite mee? Dan is dat doel
voor mij heel geschikt om mee aan de slag te gaan.
Kinderen in de groepen 7 en 8 gaan bijvoorbeeld
mee tijdens de 1e contactmomenten: wat wil je
graag leren? Het worden ouder/kind/leerkracht
gesprekken.
Ook bij de zaakvakken (= ak, bio, gs) willen we
meer eigenaarschap bij de kinderen ontwikkelen.
Onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren
zijn dan belangrijk. We proberen op dit moment de
geïntegreerde zaakvakmethode Blink Wereld uit.
Na de vakantie gaan we daarmee verder. Geïntegreerd staat voor een totaalpakket van aardrijkskunde, techniek, biologie en geschiedenis. Naast
onderzoeken en ontdekken komen natuurlijk ook

vakspecifieke vaardigheden aan bod. Alle 21e
eeuwse vaardigheden komen op een natuurlijke
wijze in de lessen aan de orde. Onze eerste bevindingen zijn goed. We zijn benieuwd hoe het zich
verder ontwikkelt. U hoort meer van ons…….wordt
vervolgd!
UITSLAG VRAGENLIJST SOCIALE VEILIGHEID EN
WELBEVINDEN
In de periode van 23 april tot 18 mei hebben we de
vragenlijst sociale veiligheid en welbevinden op De
Wegwijzer afgenomen. Het responspercentage
was 34%: 114 van de 340 respondenten hebben de
vragenlijst ingevuld. Dit percentage is voldoende,
maar aan de lage kant. Daardoor moet er voorzichtig met de conclusies worden omgegaan.
Waardering van de scores:
Een score tot 2,50: Onvoldoende
Een score tussen 2,50 en 3,00: Zwak (matig)
Een score tussen 3,00 en 3,25: Voldoende
Een score tussen 3,25 en 3,50: Ruim voldoende
Een score tussen 3,50 en 3,75: Goed
Een score tussen 3,75 en 4,00: Uitstekend
CBS De Wegwijzer scoort als school een 3,54.
Daarmee scoort de school goed. De weerbaarheid
van kinderen om op te treden tegen pesten of
gepest worden (score 3,00), blijft een punt van
aandacht. De commissie Vreedzame School neemt
dit rapport mee in het maken van beleid voor onze
school. In de bijlage kunt u een samenvatting van
de uitslag bekijken.
Mocht u interesse hebben in het volledige rapport
komt u dan even langs bij Aart of Betsy.
We willen niet onvermeld laten dat de school voor
veiligheid het rapportcijfer 8,2 van u heeft gekregen en voor welbevinden een 8,1.
OUDERRAAD EN MR
In de ouderraad moesten we tijdens de laatste
vergadering plotseling afscheid nemen van Saskia
van Hemert. Saskia gaat samen met haar gezin
verhuizen naar Drenthe! Ze was de laatste jaren
voorzitter van de ouderraad en ze heeft veel werk
verzet. We willen haar heel hartelijk bedanken
voor haar inzet voor onze school. We zullen je
missen Saskia! Veel geluk in de mooie, nieuwe
omgeving.
In de Medezeggenschapsraad hebben we afscheid
genomen van Mark Berntssen en Marjan van der
Wiel, omdat hun laatste kind de basisschool gaat
verlaten. Veel dank voor jullie inzet voor de MR!

HULPOUDERS BEDANKT
Alle ouders die zich het afgelopen schooljaar hebben ingezet voor De Wegwijzer willen we nogmaals
heel, heel hartelijk bedanken, want door uw betrokkenheid konden de vele activiteiten plaatsvinden. U hebt inmiddels een kleine attentie ontvangen. School zijn we samen: kinderen, ouders en
leerkrachten! We hopen in het nieuwe schooljaar
weer een beroep op u te mogen doen.
KLASSECONTACT

Dinsdagmiddag 10 juli was het wisselmiddag op De
Wegwijzer. Op de wisselmiddag gaan alle kinderen
alvast een kijkje nemen in de groep waar ze na de
zomervakantie zullen zitten. Voor de meeste kinderen heel spannend en vooral leuk, om in een
nieuw lokaal, met een nieuwe juf of meester, een
middag door te brengen.
Maar wat nou als je net op die middag (nog) in het
ziekenhuis ligt, zoals Yun Kloosterman?
Yun is onlangs geopereerd en lag de laatste weken
van het schooljaar in het ziekenhuis. Omdat nog
niet bekend is hoe het na zijn operatie zal gaan, of
hij na de vakantie wel naar school kan, is KlasseContact op school geïnstalleerd. Met KlasseContact
kunnen kinderen zo veel mogelijk contact houden
met school, en misschien nog wel veel belangrijker:
met al hun klasgenootjes, vrienden en vriendinnetjes. Daarvoor bestaat een apparaat, de “Klasgenoot”, waarmee kinderen toch de les kunnen volgen, dus ook als ze niet in de klas kunnen zitten. Ze
kunnen zelfs in een groepje aan de slag met
schoolwerk en (virtueel) hun vinger opsteken als ze
iets willen vragen. Yun heeft een laptop gekregen
en in de klas staat de Klasgenoot. Met deze apparaten lijkt het net alsof ze met elkaar in de klas
zitten terwijl Yun toch ergens anders is. Op de
laptop ziet Yun het beeld uit de klas en hoort hij de

juf en zijn klasgenootjes praten. Omgekeerd kan de
klas hem zien en horen op de Klasgenoot.
Yun kan met de camera in de klas rondkijken en
inzoomen op bijvoorbeeld het digibord. Ook kan hij
meeluisteren via de draadloze microfoon in de
klas. Hij kan via de laptop en de Klasgenoot zijn
vinger opsteken. In de klas gaat dan een rood
lampje branden en de juf weet dat Yun iets wil
vragen of zeggen. Yun heeft door KlasseContact
enorm genoten van de wisselmiddag, ook al lag hij
in zijn ziekenhuisbed.
TECHNIEK IN GROEP 5
Bijna elke woensdag vanaf januari 2018 hebben de
groepen 5 genoten van 10 leuke technieklessen.
Dat was mogelijk door de trouwe en deskundige
inzet van maar liefst 17 ouders . Zij brachten allerlei kennis bij over bijvoorbeeld water zuiveren,
meccano, magnetisme, pneumatica, elektriciteit,
constructie en ook “huiselijke technieken” zoals
koken en nog veel meer. Daarom even speciaal in
dit maandjournaal aan deze ouders een super
bedankje namens alle kids van groep 5 en meester
Ruben en juf Marga.

Woensdag 10 juli
De vrijdagmiddag voor de kerstvakantie en de
vrijdagmiddag voor de zomervakantie zijn de kinderen vrij vanaf 12.00 uur.
In de eerste week na de zomervakantie ontvangt u
het volledige overzicht van schooljaar 2018-2019.
BEREIKBAARHEID IN DE VAKANTIE
Mocht u in de vakantie vanwege dringende zaken
contact willen opnemen met de school, dan kunt u
bellen met Aart Molendijk op nummer
0613165514 of met Betsy Maat 0623965038.
FIJNE VAKANTIE
We wensen u een fijne zomervakantie toe in een
ontspannen sfeer!
Op maandag 27 augustus start het nieuwe schooljaar. Tot dan!
DATA/ACTIVITEITEN AUGUSTUS/SEPTEMBER
27 aug.
Start nieuwe schooljaar: 2018-2019
17 sept.
Informatieavond groepen 6
18 sept.
Informatieavond groepen 7
19 sept.
Informatieavond groepen 4
19 sept.
Knotshockeytoernooi groepen 3 en 4
20 sept.
Informatieavond groepen 5
24 t/m 28 Fotograaf
sept.
25 sept.
Informatieavond groepen 3
27 sept.
Informatieavond groepen 8
28 sept.
Mariënhoeveloop bovenbouw
Met vriendelijke groeten,
Team van De Wegwijzer

BELANGRIJKE DATA NIEUWE SCHOOLJAAR
Herfstvakantie : 22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerstvakantie
: 24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvak
: 25-02-2019 t/m 01-03-2019
Pasen, Koningsdag
en Meivakantie : 19-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaart
: 30-05-2019 en 31-05-2019
Pinksteren
: 10-06-2019
Zomervakantie : 22-07-2019 t/m 30-08-2019
Graag de volgende studiedagen van het team
noteren in uw agenda. De kinderen zijn dan vrij!
Maandag 1 oktober
Maandag 29 oktober
Maandag 28 januari
Dinsdag 11 juni

