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START SCHOOLJAAR 2018-2019
Na een warme, zonnige zomer stonden op
maandag 27 augustus alle meesters en juffen van
beide locaties van De Wegwijzer klaar om de
kinderen op te vangen. De week voor het begin
van het schooljaar was er heel hard gewerkt om
alles startklaar te krijgen: lokalen zijn grondig
schoongemaakt, klassen werden keurig ingericht,
dozen uitgepakt, ramen beschilderd…..
Laten we er met elkaar een goed jaar van maken.
We hebben er zin in!

Voor vragen over zaken die met de klas van uw
zoon of dochter te maken hebben, kunt u
natuurlijk in eerste plaats terecht bij de
leerkracht(en) van uw kind. Voor alle overige zaken
kunt u contact opnemen met:
● de directeur Aart Molendijk, locatie
Wegwijzer, tel. 572672 of 06 13165514
amolendijk@wegwijzer-wbd.nl
● de adjunct-directeur Betsy Maat, locatie
Zonnewijzer, tel. 574542 of 06 23965038
bmaat@wegwijzer-wbd.nl
Het maandjournaal kunt u tegemoet zien aan het
begin van elke maand. We versturen alle mail via
ons administratiesysteem Parnassys. Wijzigingen
kunt u doorgeven aan onze administratieve kracht
Ineke Riga: iriga@wegwijzer-wbd.nl
Mocht u niet zeker zijn van uw mailadres in ons
systeem check dat dan bij de groepsleerkracht
tijdens de informatieavond.
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September 2018
In verband met de privacywetgeving mogen de
groepsleerkrachten geen klassenlijsten met namen
en adressen meer meegeven van de kinderen uit
de groep.
WAT DOEN WE VOOR EEN ANDER
Deze maand sparen we voor de 'Maarten van der
Weijden foundation'. Sporters zijn gewend de lat
steeds iets hoger te leggen. Steeds iets beter.
Steeds iets harder. Steeds iets verder! Maarten van
der Weijden zwom afgelopen zomer 163 km van de
Elfsteden route! Maarten zette zijn zwemtalent in
om zoveel mogelijk geld op te halen voor
onderzoek naar de genezing van kanker. Er is nog
veel onderzoek nodig! Van harte aanbevolen.
WELKOM
Na de zomervakantie zijn er veel nieuwe kinderen
op De Wegwijzer begonnen:
Olwydd Rezy Dijkhuis, Jurre Groenesteijn en Tygo
van Erp zijn begonnen in groep 1/2 A bij juf Anja en
juf Maria.
Milan Jansen, Niels Heijsman, Morris Moesa, Bella
Moesa, Mette Miedema en Eva Nell zijn begonnen
in groep 1/2 B bij juf Anke en juf Sylvia.
Linda Samir, Finn Heijsman, Duuk Quartel en Gijs
van ’t Klooster hebben een leeg stoeltje gevonden
in groep 1/2 C bij juf Majo.
Jort Bouman, Thijs Oechies, Jipp van de Weerd,
Saviël van de Kant en Leanne Bosman maken groep
1/2 D van juf Willemijn en juf Janneke nog
gezelliger.
Boaz van Brenk en Stan Vermeulen lopen elke dag
bij 1/2 E van juf Elise naar binnen.
In groep 3A is Sara Arntz begonnen en Marijn
Arntz heeft een plekje in groep 5B gevonden.
Alle nieuwe leerlingen wensen we een fijne
basisschooltijd toe: veel plezier!

GEBOREN
We feliciteren Jens van der Linden (4A) en zijn
ouders met de geboorte van Job. Pim Albada (1F)
en zijn ouders met de geboorte van Claire.
Ryan Moerkerken(1F) en zijn ouders met de
geboorte van Emily.
En onze juf Marieke, Luuk en Jort Bouman (1D)
met de geboorte van Mats.

We wensen alle gezinnen veel geluk toe. Geniet
van elkaar en tot over een paar jaar op De
Wegwijzer!
PERSONALIA
Naast een flink aantal nieuwe leerlingen
verwelkomen we ook Marisca de Lorijn. Ze
ondersteunt alle kinderen en leerkrachten drie
dagen per week op de Zonnewijzer.
Van harte welkom Marisca! Veel werkplezier bij
ons op school.

ONDERWIJSVERNIEUWING

Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Voor de
vakantie 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.
e
Zelfregulatie is een van de 21 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 8 gaan bijvoorbeeld
e
mee tijdens de 1 contactmomenten: wat wil je
graag leren? Het worden ouder/kind/leerkracht
gesprekken. Ook in groep 7 gaan we na het eerste
rapport dit uitproberen.
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.
Geïntegreerd staat voor een totaalpakket van
aardrijkskunde, techniek, biologie en geschiedenis.
Naast onderzoeken en ontdekken komen natuurlijk
e
ook vakspecifieke vaardigheden aan bod. Alle 21
eeuwse vaardigheden komen op een natuurlijke
wijze in de lessen aan de orde. Onze eerste
bevindingen zijn goed. Op de informatieavonden
zult u hier vast meer over horen!
Voor het vak Engels proberen we op dit moment
de methode Groove.me uit. We willen graag de
motivatie bij de kinderen voor de Engelse taal
vasthouden. Groove.me werkt aan de hand van
liedjes/popsongs. Verschillende thema’s komen op
deze manier aan bod. Muziek motiveert en
enthousiasmeert kinderen!
Met Groove.me leer je Engels spreken, schrijven,
lezen, luisteren en zingen. De liedjes worden
voortdurend vernieuwd!

DE BASISSCHOOL APP
Binnenkort gaan we op school een nieuwe app in
gebruik nemen. De basisschool app.

Het begint om 8.45 uur en is ongeveer om
12.00/12.15 uur afgelopen. Graag die morgen de
kinderen van de groepen 3, 4 en 5 brengen naar de
Mariënhoeve en ook daar ophalen.
Voor de begeleiding van de teams zoeken we nog
enthousiaste ouders. U kunt zich aanmelden bij de
leerkracht van uw kind!

U kunt deze app downloaden en installeren via de
appstore (voor apple-gebruikers) of via playstore
(voor android-gebruikers). Als u van de leerkracht
een bericht krijgt via deze app, dan pas kunt u van
uw kant berichten sturen.
Het kan zijn dat de ene collega hier sneller mee is
dan de ander. Even geduld a.u.b. Tot de
herfstvakantie zitten we in een soort proefperiode.
Daarna gaan we het echt inzetten om de
communicatie tussen u en de school te verbeteren.
We houden u op de hoogte,
Juf Fleur en meester Jan
KLASSENOUDER OP DE WEGWIJZER
Op de Wegwijzer en op de Zonnewijzer zijn we
voor alle groepen op zoek naar klassenouders.
Het is de bedoeling dat iedere groep 1 of 2
klassenouders krijgt. Zij bieden praktische
ondersteuning bij activiteiten in de groep van hun
kind. Ook helpen zij bij het organiseren van
ouderhulp.
Wanneer u voldoende tijd heeft om u in te zetten
als klassenouder kunt u zich aanmelden bij de
leerkracht van uw kind. U meldt zich in principe
aan voor een jaar. Bij meerdere aanmeldingen
maakt de leerkracht een keuze.
Tijdens de informatieavonden (groep 1 t/m 8)
zullen de leerkrachten uitleg geven en vragen
beantwoorden.

KNOTSHOCKEY
Woensdagmorgen 19 september wordt het
jaarlijkse knotshockeytoernooi gehouden voor alle
kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 bij
hockeyvereniging Dorsteti op sportcomplex de
Mariënhoeve. Knotshockey is een wedstrijd met
hockeysticks van schuim en een zachte bal.

LUIZENCONTROLE
Na iedere vakantie worden de haren van de
leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Willen we
een hoofdluisvrije school houden, dan zijn we
dringend op zoek naar nieuwe ouders, die willen
helpen controleren. Aanmelden of wilt u meer
informatie? Marieke Beijert-Zorn ( moeder van
Mico uit groep 5B) is de coördinator van deze
activiteit. U kunt haar bereiken via
marieke_zorn@hotmail.com.
FOTOGRAAF
De schoolfotograaf, Ankie Meutgeert, komt dit jaar
vijf dagen:
● Vrijdag 21 september: Zonnewijzer voor
de groepen 5, 6 en 7.
● Maandag 24 september: Zonnewijzer voor
de groepen 8.
Broertjes en zusjes die allebei op locatie
Zonnewijzer zitten.
Alle groepsfoto’s locatie Zonnewijzer.
● Dinsdag 25 september: Wegwijzer voor de
groepen 1/2A, 1/2B, 1/2C en
de groepen 3.
● Woensdag 26 september: Wegwijzer voor
de groepen 1/2D, 1/2E, 1/2F en de
groepen 4.
● Donderdag 27 september:
Broertjes en zusjes die allebei op locatie
Wegwijzer zitten en alle groepsfoto’s op
locatie Wegwijzer.
Er wordt van de kinderen een studioportret
gemaakt. Ook van broertjes en zusjes. Alle foto’s
komen op een site te staan en met een inlogkaartje
kunt u dan uw keuze bepalen. De foto’s worden
thuisgestuurd.
Nog enkele aandachtspunten:
● De achtergrondkleur wordt dit schooljaar :
Off white.
● Een foto met broertjes en zusjes, die nog
niet op school zitten, kan voor of na
schooltijd worden gemaakt via een
intekenlijst.
● Een foto met broertjes en zusjes, die op
school hebben gezeten, dus met oudere
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●

●

broertjes en zusjes, kunnen intekenen na
schooltijd.
Broertjes en zusjes die op twee locaties
zitten en graag met elkaar op de foto
willen, moet u zelf regelen voor of na
schooltijd. Dit kan op beide locaties via
een intekenlijst.
De intekenlijsten op de WW (voor 25, 26
en 27 september) en de ZW (21 en 24
september) hangen bij de hoofdingang
vanaf maandag 17 september.
Bij intekenen geldt: vol is vol!!!

Let wel op: op alle fotodagen op uw locatie moet
uw kind er fotogeniek uitzien, want de ervaring
leert, dat dingen anders lopen dan gepland. Enige
flexibiliteit is gewenst!
1E CONTACTAVOND: KENNISMAKINGSGESPREK
We willen uw kind graag goed leren kennen en
daarvoor hebben wij uw hulp nodig. We nodigen
daarom alle ouders, liefst beide, uit voor een
kennismakingsgesprek/voortgangsgesprek. Het
doel van het gesprek is om informatie uit te
wisselen over uw kind, de school- en thuissituatie
en hoe het kind de groep en de leerkracht ervaart.
Een ander doel is het bespreken van de
verwachtingen over en weer. Uw inbreng vinden
wij belangrijk en doet ertoe!
In de jaarplanning kunt u zien wanneer deze
gesprekken gehouden worden! Binnenkort
ontvangt u een mail met daarin de instructie voor
het digitaal inschrijven voor dit
kennismakingsgesprek. Inschrijven kan zowel voor
de avond als ook voor de middag na schooltijd.
GYMNASTIEK
Om op de juiste momenten de gymtas mee te
geven of mee te laten nemen volgt hier een
overzicht:
Groepen 3

Groepen 4

Groepen 5

Groepen 6

Groepen 7

Groepen 8

Donderdag:
blokuur Mariënhoeve
Vervoer: met de bus
Donderdag:
blokuur Mariënhoeve
Vervoer: met de bus
Maandag:
blokuur Walplantsoen
Vervoer: lopend
Maandag:
blokuur Walplantsoen
Vervoer: met de fiets
Dinsdag:
blokuur Walplantsoen
Vervoer: met de fiets
Dinsdag:

blokuur Walplantsoen
Vervoer: met de fiets
*blokuur = dubbele tijd
In de gymtas graag gymkleren: gympakje of een
broekje met een shirt, gymschoenen zijn verplicht!
INFORMATIE AVONDEN
Tijdens de te houden informatieavonden willen we
u alles vertellen over het “leven” in de groepen op
onze school. U kunt tevens kennismaken met de
gebruikte materialen en methoden.
U krijgt voor deze informatieavond een uitnodiging
van de leerkracht(en).
Kleutergroepen WW
Groepen 3 WW
Groepen 4 WW
Groepen 5 ZW
Groepen 6 ZW
Groepen 7 ZW
Groepen 8 ZW

17 oktober
25 september
19 september
20 september
17 september
18 september
27 september

NIEUWS UIT DE PLUSKLAS
Op maandag 17september a.s. start de plusklas.
Ook dit schooljaar draaien we met 3 groepen. Op
de maandagochtend hebben de groepen 8 en 7
apart van elkaar hun plusklastijd en
maandagmiddag is groep 5/6 aan de beurt.
We zitten gezellig in het beeldend lokaal en
hebben daar alle ruimte.
De ouders van de plusklasleerlingen ontvangen
binnenkort een uitnodiging voor een
informatiebijeenkomst, waarin wordt uitgelegd en
toegelicht zal worden wat we allemaal doen in de
Plusklas.
UITNODIGING GEBEDSGROEP
Bij deze nodig ik u van harte uit voor de
Gebedsgroep van CBS De Wegwijzer.
De Gebedsgroep komt iedere eerste woensdag van
de maand samen in de lerarenkamer op locatie
Zonnewijzer.
We beginnen om 8.40 uur, zodat iedereen die van
de andere locatie moet komen zich aan kan sluiten.
We beginnen met koffie/thee en eindigen om 9.30
uur. Al biddend en zegenend staan we om de
leerlingen en leerkrachten heen. De afgelopen
jaren hebben we veel mooie gebedsverhoringen
mee mogen maken.
Samen met God om de school heen staan. Mooier
kan toch niet!
Wilt u meer weten of hebt u gebedspunten, dan
kunt u mailen naar
gebedsgroep@wegwijzer-wbd.nl

Alles blijft in vertrouwen binnen de gebedsgroep.
Woensdag 3 oktober komen we weer samen.
Ik zie u graag!
Met vriendelijke groet, Anita van Kooten Niekerk
(moeder van Noah groep 8B)

VREEDZAME SCHOOL
Onze school werkt met het programma van de
Vreedzame School..
Dit programma wil een bijdrage leveren aan een
positief sociaal klimaat en de vorming van actieve
en ‘betrokken’ burgers.
Met het programma van De Vreedzame School
leren de kinderen om op een positieve manier met
elkaar om te gaan.
De kinderen leren op een democratische manier
beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te
leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de
groep.
Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw
kind naar school gaat, maar zorgt ook voor een
werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.
De Vreedzame School is een programma voor de
hele school.
Het programma van de Vreedzame School is zo
opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 thema’s
/ blokken aan bod komen:
Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming
omgaan met elkaar)
Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan
met conflicten)
Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over
communicatie)
Blok 4 We hebben hart voor elkaar(over gevoelens)
Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij
(verantwoordelijkheid)
Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en
overeenkomsten).
In alle groepen wordt gedurende het schooljaar
tegelijkertijd aan dezelfde thema’s / blokken
gewerkt.
Meteen aan het begin van het schooljaar wordt
gestart met de lessen van Blok 1.

DATA/ACTIVITEITEN SEPTEMBER/OKTOBER
17 sept.
Infoavond groepen 6
17 sept.
Start plusklas
18 sept.
Infoavond groepen 7
19 sept.
Infoavond groepen 4
19 sept.
Knotshockeytoernooi groepen 3, 4 en 5
20 sept.
Infoavond groepen 5
21 t/m 27 Fotograaf ZW en WW
sept.
25 sept.
Infoavond groepen 3
26 sept.
Inloopochtend CJG op de WW: Centrum
voor Jeugd en Gezin.
27 sept.
Infoavond groepen 8
28 sept.
Mariënhoeveloop
1 okt.
Studiedag: kinderen zijn vrij!
3 okt.
Start Kinderboekenweek!
3 okt
Schriftjes bekijken voor de groepen 3 en
4 om 12.15 uur in de klas
3 okt.
Gebedsgroep van De Wegwijzer in de
lerarenkamer ZW om 8.30 uur.
Gebedspunten kun je mailen naar:
gebedsgroep@wegwijzer-wbd.nl
e
4 okt.
1 Contactmoment:
en 8 okt. kennismakingsgesprek
12 okt.
Podiumpresentatie groepen 6
17 okt.
Verjaardagen leerkrachten groepen 4
17 okt.
Infoavond 1/2 - kleutergroepen
22-26 okt. Herfstvakantie
31 okt.
Luizencontrole

Met vriendelijke groet,
Team van De Wegwijzer

