Karolingersweg147
Postbus 366
3960 BJ Wijk bij Duurstede
Telefoon (0343)-572672
Fax (0343)-597698
E-mail: info@wegwijzer-wbd.nl
Website: www.wegwijzer-wbd.nl
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WAT DOEN WE VOOR EEN ANDER
In de maand oktober maken we een bedrag over
op giro 555 voor de slachtoffers van de aardbeving
en de daarop volgende tsunami op het eiland Sulawesi in Indonesië. Een ramp die een groot aantal
mensen getroffen heeft. Veel hulp zal de komende
tijd nodig zijn!
We sparen deze maand voor het goede doel van
Sara Kosterman uit groep 5A. Zie het bericht hieronder voor meer informatie.
BELEEF DE MAGIE VAN DE HERFST TIJDENS DE
EPILEPSIE NIGHT WALK!
Op vrijdag 26 oktober loopt Sara Kosterman (groep
5A) de 5 km tijdens de Epilepsie Night Walk voor
haar kleine broertje Gijs (2 jaar), maar natuurlijk
voor iedereen die met deze aandoening te maken
heeft.
In september 2016 heeft Gijs heel veel herseninfarcten gehad door zijn toen nog niet bekende
ziekte MoyaMoya. Hij was toen 5 maanden oud.
Hierdoor heeft hij veel hersenbeschadigingen opgelopen en er onder andere ook epilepsie aan over
gehouden. Het is ontzettend bijzonder om te zien
hoe Sara omgaat met de ziekte(s) van haar kleine
broertje. Wij lopen deze Night Walk voor meer
bekendheid en meer onderzoek naar deze onvoorspelbare aandoening!
Het is de eerste keer dat de Epilepsie Night Walk
zal plaatsvinden. Een unieke en bijzondere wandeltocht voor jong en oud mét elkaar en vóór elkaar.
Een wandeltocht die start in de schemering en
voert door de sfeervolle donkerte van de herfstavond, dwars door de oude bossen van Brabant.
Een tocht die zich onderscheidt van alle andere
tochten door tal van indrukwekkende belevenissen
op de route, zoals bijzondere light art objecten.
Met iedere stap die we straks samen letterlijk zetten, zamelen we geld in voor meer onderzoek naar
epilepsie. En dat is hard nodig, want 120.000 mensen in Nederland kampen dagelijks met deze im-
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Oktober 2018
pactvolle aandoening en vooralsnog is epilepsie
nog niet te voorkomen of te genezen. Met meer
onderzoek hopen we daar verandering in te kunnen brengen.
Sara heeft al 1330 euro opgehaald voor het epilepsiefonds. Wil je Sara (en haar team) steunen, dat
kan via
https://www.epilepsienightwalk.nl/team/gijs
WELKOM
In groep 1/2A bij juf Anja en juf Maria zijn Tygo van
Erp en Demi van den Broek begonnen. In groep
1/2B van juf Anke en juf Sylvia hebben Mette Miedema en Eva Nell een leeg stoeltje gevonden. En
meteen na de vakantie is in groep 2B Annelieke Pol
al begonnen. In groep 1/2C van juf Majo kwamen
Femke van Swieten en Liam Portasse de klas binnengelopen. In groep 1/2D van juf Willemijn en juf
Janneke vond Leanne Bosman een leeg stoeltje.
Stan Vermeulen, Luuk Braaksma, Mette Renes en
Elin Renes komen groep 1/2E van juf Elise nog
gezelliger maken.
Allemaal van harte welkom op De Wegwijzer. We
wensen jullie een fijne schooltijd toe!

GEBOREN
Loïs van Burg uit groep 2B is heel blij, want broertje
Bram is geboren.
Tijs Stoel ook uit 2B is heel blij met zijn zusje Saar.
Allebei de gezinnen van harte gefeliciteerd! We
wensen jullie veel geluk toe!
OUDERRAAD
We hebben met z’n allen 674 kilo kleding verzameld voor Reshare. Dit heeft de ouderraad een

bedrag van €128,25 opgeleverd. Dankjewel voor
iedereen die heeft meegewerkt aan deze actie!
TERUGBLIK MARIENHOEVELOOP
Vrijdag 28 september hebben de groepen 6 t/m 8
meegedaan met de Mariënhoeveloop. De kinderen
hebben allemaal fantastisch gelopen en genoten.
De groepen 7 en 8 vielen dit jaar in de prijzen.
groep 7B: Famke 1e prijs en Nora 2e prijs
groep 8A: Casper 1e prijs
groep 8B: Remke 1e en Pim 3e prijs
STUDIEDAG
Aansluitend aan de herfstvakantie staat er op
maandag 29 oktober een studiedag gepland.
Alle kinderen van De Wegwijzer zijn dan vrij!

Het toneelstuk werd afgesloten met de dans van
Kinderen voor Kinderen bij het thema: Kom erbij!
Jullie kinderen kunnen het vast navertellen en
hebben hopelijk veel pret gehad bij deze voorstelling.

KINDERBOEKENWEEK 2018
De afsluiting van de Kinderboekenweek is op
woensdag 10 oktober.
Aan het eind van de ochtend gaan alle kinderen
van locatie Zonnewijzer ‘kleedjelezen’ op locatie
Karolingersweg. Groep 8 leest voor aan groep 4,
groep 7 leest voor aan groep 3, groep 6 leest voor
aan 1/2 A, B en C en groep 5 leest voor aan 1/2 D,
E en F. De kinderen van groep 5 t/m 8 moeten op
die ochtend zelf een kleedje (of badlaken) en een
boek, dat geschikt is voor die leeftijd, meenemen.

Het is zover…!
Op woensdag 3 oktober ging de kinderboekenweek
van start. Het thema van de kinderboekenweek
2018 is VRIENDSCHAP. Het kinderboekenweekgeschenk “De Eilandenruzie” is geschreven door Jozua Douglas, de ‘Wijkse’ kinderboekenschrijver,
o.a. bekend van de serie Costa Banana.
We openden de kinderboekenweek door met elkaar te kijken en te luisteren naar een grappig
toneelstuk, waarin vriendschap in alle facetten aan
de orde kwam. Glansrollen waren weggelegd voor
meester Aart, als de Rotterdamse treinkaartjesverkoopster Anne, juf Elise en juf Marleen, als twee
goede vrienden.

Om 12.00 uur zullen we op het grote plein van de
Karolingersweg de kinderboekenweek afsluiten.
We zouden het erg leuk vinden als u komt kijken!!
Vanaf 12.15 uur is in de hal van de Karolingersweg
ook dit jaar weer een boekenmarkt van boekhandel Pettinga. We nodigen u van harte uit om te
komen kijken.
In de bijlage bij dit maandjournaal zit een flyer met
meer informatie. Belangrijk is dat u contant geld
meeneemt, aangezien er niet gepind kan worden.
En bij aankoop van € 10,- aan kinderboeken krijgt u
natuurlijk het kinderboekenweekgeschenk cadeau.
Zeker de moeite waard dus!
Alvast heel veel leesplezier gewenst!
❖ BELANGRIJK: de kinderen van locatie
Zonnewijzer moeten dus die ochtend
worden opgehaald bij locatie Karolingersweg of gaan met uw toestemming
zelf naar huis. U kunt ook de leerkracht
van uw kind vragen uw kind mee te nemen naar locatie Zonnewijzer na 12.15
uur.
❖ Na de afsluiting heeft u de mogelijkheid
om een prachtig kinderboek aan te schaffen bij boekhandel Pettinga in de hal van
De Wegwijzer. Boekhandel Pettinga staat

van 12.15 tot 13.15 in de hal van locatie
Karolingersweg (contant betalen).
DE BASISSCHOOL APP
Na de herfstvakantie gaan we op school een nieuwe app in gebruik nemen. De basisschool app.

KLEINE KINDEREN WORDEN GROOT
Na de herfstvakantie mogen de kinderen uit de
groepen 3 na de eerste bel 8.25 uur naar binnen
worden gebracht i.p.v. 8.15 uur. Kunnen ze eerst
nog even lekker spelen op het plein!
De groepen 4 gaan na de herfstvakantie zelfstandig
naar binnen. Er wordt afscheid genomen op het
plein. Even wennen, maar dit is weer een stapje
verder in het groeien naar zelfstandigheid!
SCHOOLKORFBAL
Onze school doet mee met het 38e schoolkorfbaltoernooi op zaterdag 3 november a.s. in de sporthal op sportcomplex Mariënhoeve-West voor
groep 3 t/m 6.

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. Enkele groepen zijn al
gestart. 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.
Voor vragen over de app kunt u terecht bij meester
Jan en juf Fleur.

Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:
VOOR GROEP 3 en 4 (’s morgens)
 combinatie van éénvakskorfbal;
 teams van maximaal zes kinderen, verhouding
jongens/meisjes is bij deze leeftijd van ondergeschikt belang.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De medezeggenschapsraad bestaat dit jaar uit
Andreas Meininger (leerkracht groep 6A), Judith
Geers (leerkracht groep 7B), Ynke Kikstra (leerkracht groep 4B), Willemijn Meijer (leerkracht
groep 1D), Jasper Severs (ouder), Bernice Kobes
(ouder), Wessel Roos (ouder) en Femke Vos (ouder).

De school dient zelf voor begeleiding te zorgen,
bijv. ouders en /of leerkrachten.

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en leerkrachten betrokken bij het schoolbeleid. Tevens
nemen Andreas en Femke als afgevaardigden van
De Wegwijzer deel in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de vereniging
waar De Wegwijzer onderdeel van uitmaakt.
Ook dit jaar zullen de speerpunten de nieuwbouw
en de 21st century skills zijn!
VOORSTELLING “KUS GEZOCHT”
Op dinsdag 9 oktober gaan de groepen 1 t/m 4
naar theater Calypso. Daar wordt voor hen de
voorstelling “Kus gezocht” gespeeld. De voorstelling gaat over vriendschap, het thema van de Kinderboekenweek. De groepen 1/2 gaan ‘s ochtends,
de groepen 3 en 4 ‘s middags.
Dat wordt weer genieten!

VOOR GROEP 5 en 6 (’s middags)
 wedstrijden éénvakskorfbal;
 een korfbalteam bestaat uit 2 jongens en 2
meisjes (max. 6 kinderen).

Inschrijven kan tot en met vrijdag 12 oktober bij
de leerkracht.
KIJKOCHTENDEN
Ook zo benieuwd naar De Wegwijzer “in bedrijf”?
Op dinsdagmorgen 6 november, op woensdagmorgen 14 november en op donderdagmorgen 22
november bent u van harte welkom om een kijkje
te nemen in de klas(sen) van uw kind(eren).
Er hangen bij de verschillende lokalen vanaf maandag 15 oktober intekenlijsten. De lijst voor de
groep in de Windroos komt dan te hangen op het
prikbord bij de hoofdingang.
We vragen u om geen jongere broertjes en/of
zusjes mee te nemen tijdens de kijkochtenden.
Ook filmen en/of foto’s maken van de klas, kunnen
we i.v.m. de nieuwe AVG niet toestaan. Een foto
waar uw kind alleen opstaat, mag natuurlijk wel.
Van harte welkom en veel kijkplezier.
KUNSTMENU
Groepen 5 en 6 gaan op dinsdag 30 oktober kijken
naar een dramavoorstelling op school in het speellokaal met als titel “Nachtreis”.
Nachtreis is het eigen vluchtverhaal van Sahand.
Hij was nog maar drie jaar oud toen hij, tijdens de

Iran-Irak oorlog, door de bergen moest vluchten.
Hij heeft deze avonturen bewerkt voor kinderen.
De eigen verhalen heeft hij vermengd met de
volksverhalen die zijn vader aan hem vertelde; het
enige dat hij uit Iran mee heeft kunnen nemen.
We zijn benieuwd!
JAARVERGADERING OR
Op dinsdag 30 oktober a.s. staat de jaarvergadering van de ouderraad van De Wegwijzer gepland.
Deze jaarvergadering wordt gehouden aan het
begin van een reguliere ouderraadsvergadering.
Tijdens deze open vergadering worden de financien van het afgelopen schooljaar besproken en
vastgesteld. Binnenkort ontvangt u alle financiële
stukken via de mail.
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor deze jaarvergadering van de ouderraad. De vergadering
wordt gehouden op locatie Wegwijzer en begint
om 20.00 uur.
LUIZENCONTROLE
Na de herfstvakantie worden op woensdag alle
kinderen op beide locaties gecontroleerd op
hoofdluis.
Op de controledagen graag bij geen gel of vlechtjes in de haren van de kinderen!
ROEFELDAG
“Roefelen” komt van het Belgische woord “roefelen” dat snuffelen of ontdekken betekent. Op dinsdag 23 oktober, de dinsdag in de herfstvakantie,
mogen de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 roefelen in Wijk bij Duurstede. Ze kunnen een kijkje
nemen bij de brandweer, kijken bij de sluizen,
helpen bij een dierenarts etc. In de flyer die de
kinderen uit deze groepen hebben meegekregen,
kunt u meer informatie vinden.
VREEDZAMESCHOOL
Wij starten met de lessen uit Blok 2 (We lossen
conflicten zelf op). Het doel van de lessen in dit
blok is kinderen te leren op een positieve manier
met conflicten om te gaan.
De lessen zijn onder andere gericht op het verschil
tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil
van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders
doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent.
Je zoekt naar win-win oplossingen.
Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten
met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie.
We leren kinderen dat je op drie manieren kunt
reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt
niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je
bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je

komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de
ander: je zoekt naar een win-win-oplossing.
In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OPKAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen
dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET
UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch
naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en
met kritiek omgaat. En wordt ook gekeken
naar conflicten in de wereld en de rol van
de Verenigde Naties.

DATA/ACTIVITEITEN OKTOBER/NOVEMBER
3 okt.
t/m
12 okt.
8 okt.
9 okt.
9 okt.
10 okt.

4 okt.
en 8 okt.
12 okt.

12 okt.
15 okt.
16 okt.
17 okt.
17 okt.
22-26
okt.
29 okt.
30 okt.
30 okt.
31 okt.
2 nov.
3 nov.
6 nov.
8 nov.
12 nov.
14 nov.
15 nov.

Kinderboekenweek

Spelletjesmiddag groep 1/2A
Spelletjesmiddag groep 1/2D een 1/2F
Voorstelling Calypso voor de groepen 1
t/m 4 – Kus gezocht
Afsluiting Kinderboekenweek:
alle kinderen gaan uit op locatie Wegwijzer.
Boekhandel Pettinga is aanwezig in de
hal van De Wegwijzer!!
1e Contactmoment: kennismakingsgesprek
Laatste dag om in te schrijven voor het
schoolkorfbaltoernooi voor de groepen
3 t/m 6
Podiumpresentatie groepen 6
Spelletjesmiddag groep 1/2B
Spelletjesmiddag groep 1/2C
Verjaardagen leerkrachten groepen 4
Infoavond 1/2 - kleutergroepen
Herfstvakantie
Studiedag: kinderen vrij!
Kunstmenu groepen 5 en 6: drama Nachtreis
Spelletjesmiddag groep 1/2E
Luizencontrole
Peildatum individueel werk groepen 7/8
Schoolkorfbaltoernooi groep 3 t/m 6
Kijkochtend
Nationaal Schoolontbijt
Tussenrapportage individueel werk
Kijkochtend
Spelletjesmiddag groep 1/2C

19 t/m
23 nov.
19 nov.
20 nov.
21 nov.
22 nov.
28 nov.
28 nov.

Week van de mediawijsheid
Spelletjesmiddag groep 1/2D
Spelletjesmiddag groep 1/2A en 1/2B
Spelletjesmiddag groep 1/2E en 1/2F
Kijkochtend
Schriftjes bekijken in de groepen 3 en 4
Contactavond
Met vriendelijke groet,
Team van De Wegwijzer.

