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
We sparen ook deze maand voor het goede doel
van Sara Kosterman uit groep 5A: het epilepsiefonds. Voor meer informatie verwijzen we u naar
het maandjournaal van oktober.
SCHOENMAATJES

Ook dit jaar doen we mee met de actie Schoenmaatjes. Kinderen in Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en
speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Ze doen daarmee iets concreets voor
vriendjes in arme landen. Via de mail ontvangt u
meer informatie. Op maandag 19 en dinsdag 20
november kunnen de gevulde dozen worden ingeleverd op school in de groep van uw kind.
We hopen veel mooi versierde, gevulde dozen te
verzenden.
ADRESWIJZIGINGEN DOORGEVEN
We willen ons administratiesysteem Parnassys
graag up to date houden. In de praktijk blijkt vaak,
dat ouders vergeten een adreswijziging door te
geven aan de administratie van de school.
Wijzigingen kunt u doorgeven aan onze administratieve kracht Ineke Riga: iriga@wegwijzer-wbd.nl
PERSONALIA
Juf Sylvia is na de herfstvakantie gestopt met haar
dag bij de kleuters. We vinden het erg jammer dat
ze afscheid van ons heeft genomen, maar we respecteren haar keuze. We willen haar ook via deze
nieuwsbrief nogmaals bedanken voor haar inzet
voor onze school. We wensen haar, samen met
haar gezin, veel geluk toe.

Juf Ellen Damen zal haar dag in groep 1/2B overnamen. Succes Ellen!
WELKOM
In groep 1/2A van juf Anja en juf Maria hebben Jill
van der Vliet en Mark Mauritz een stoeltje gevonden. In de groep 1/2C van juf Majo zijn Roos Lassche en Robin Scholten begonnen. Jack van der
Poel en Milan Staakman vinden het al heel gezellig
in groep 1/2D van juf Willemijn en juf Janneke.
KROKUSBOLLETJES
Op woensdag 7 november gaan alle kleutergroepen aan de slag in de groenstrook langs de Karolingersweg. Zij gaan daar heel veel krokusbolletjes
poten zodat het er in het voorjaar paars en geel
ziet van de krokussen. Dit is een initiatief van de
gemeente Wijk bij Duurstede in samenwerking met
de Vereniging Natuur en Milieu. Ruud Waltman zal
de kleuters wat vertellen over bloembollen. Samen
met ouders en vrijwilligers van de VNM gaan de
kinderen daarna de bolletjes poten. En dan maar
wachten tot het weer lente wordt!
FIETSENKEURING
Woensdag 7 en vrijdag 9 november staat de jaarlijkse fietsenkeuring door VVN op het programma.
Voor de keuringseisen zie de bijgevoegde bijlage bij
dit maandjournaal.
We hopen dat er veel kinderen met de begeerde
OK-sticker naar huis gaan!
WIE WORDT VOORLEESKAMPIOEN?
In november start de voorleeswedstrijd in de groepen 5 t/m 8. In een spannende voorleesfinale tussen de winnaars uit groep 7 en 8 wordt beslist wie
De Wegwijzer gaat vertegenwoordigen bij de regionale voorleeswedstrijd.
Doe je best en vooral…VEEL LEESPLEZIER!

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Op donderdagmorgen 8 november mag u uw kind
zonder eten naar school sturen, want dan doen we
mee met het Nationaal Schoolontbijt!
Het Nationaal Schoolontbijt is een ontbijtvoorbeeld. Het pakket zal alleen brood, beleg en drinken bevatten dat het Voedingscentrum heeft beoordeeld als gezond.
Vijf vuistregels voor een goed ontbijt:
1. Ontbijten geeft je energie;
2. Ontbijten levert voedingsstoffen;
3. Ontbijten helpt je stoelgang;
4. Ontbijten houdt je op gezond gewicht;
5. Ontbijten is lekker en gezellig!
In de bijlage bij dit maandjournaal vindt u meer
informatie over dit ontbijt.
Alle kinderen moeten voor dit ontbijt een bord,
beker, bakje en bestek meenemen. De 4 B’s!

U ontvangt binnenkort een uitgebreide mail over
het sinterklaasfeest, maar alvast wat data op een
rij:
 Donderdagavond 15 november: versieren
van de school o.l.v. de ouderraad. Uw
hulp is van harte welkom!
 Op dinsdag 27 november zetten alle kinderen van beide locaties hun schoen,
want de Rommelpieten zijn in aantocht…….spannend!
 De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 brengen op dinsdagavond 4 december tussen
18.00 uur en 19.00 uur hun surprise in de
klas.
 Woensdag 5 december zal de Sint onze
school bezoeken. De school gaat gewoon
om 12.15 uur uit.
 De intocht is voor de kinderen uit groep 1
t/m 8 op locatie Wegwijzer. De kinderen
van de Zonnewijzer beginnen dus op 5 december op locatie Wegwijzer. Na de intocht gaan ze samen met de meester of
juf terug naar hun eigen locatie om het
feest verder te vieren.
 Alle kinderen krijgen ’s morgens iets te
drinken en te eten. Voor de kleine pauze
hoeven de kinderen niets mee te nemen!
CONTACTAVOND NOVEMBER
Op woensdag 28 november staat er een contactavond gepland. Voor de herfstvakantie heeft u de
groepsleerkracht uitgebreid gesproken en mochten
er geen vragen zijn, voelt u zich dan niet verplicht
om in te tekenen.
SCHOOLFOTOGRAAF
Voor alle vragen over de schoolfoto’s kunt u zich
melden bij Ankie Meutgeert Fotografie:
info@ankiemeutgeert.nl
Tel.: 0618886327

VERSIEREN VAN DE SCHOOL
Donderdagavond 15 november willen de leden
van de ouderraad graag samen met u de scholen
op beide locaties in sinterklaassfeer brengen. Ze
beginnen om 19.00 uur. Voor koffie en iets lekkers wordt gezorgd!
Er hangen intekenlijsten op diverse plekken in de
school of u kunt zich aanmelden bij de voorzitter
van de ouderraad Connie Kuijer:
orwegwijzer@wegwijzer-wbd.nl

NIEUWE MEDIATOREN
Afgelopen maand ontvingen de nieuwe mediatoren uit groep 7, Famke, Maura, Mila, Tijn, Tijs,
Tjomme en Stan, hun diploma en nu kunnen ze aan
de slag als mediator tijdens de pauzes.
Conflicten oplossen doen de kinderen zelf, maar
mochten ze er niet uitkomen dan kunnen ze jullie
hulp goed gebruiken en natuurlijk de hulp van de
mediatoren uit groep 8. Veel succes samen!

https://www.survio.com/survey/d/G7F7O0A8R5A9
A3Q4G
Alvast bedankt en hopelijk tot ziens op het Wijks
Kinderspektakel op 2 en 3 januari 2019!
Renske Klinkert
DATA/ACTIVITEITEN NOVEMBER/DECEMBER
6 nov.
7 nov.

BERICHT VANUIT DE OORSPRONG
Op 10 oktober jongstleden heeft de Algemene
Ledenvergadering (ALV) van vereniging De Oorsprong met overgrote meerderheid (32 tegen 1)
positief ingestemd met een statutenwijziging,
waarin de bestuursstructuur is gewijzigd in een 1tier model en de rechtsvorm van een vereniging in
een stichting. De formele rechterlijke procedures
worden de komende periode afgerond, zodat per 1
januari 2019 de statutenwijziging kan worden geëffectueerd.
Met de statutenwijziging komt er op 1 januari 2019
helaas een einde aan een stuk geschiedenis van
het protestants christelijk onderwijs in onze regio.
Dat vinden we als bestuur, commissie van toezicht,
directie en als leden heel jammer. Dit is ook uitgesproken tijdens de ALV.
De geschiedenis wordt echter wel voortgezet, zij
het in een andere, naar wij hopen en verwachten
meer toekomstbestendige, vorm. Op verschillende
manieren wordt in de statuten van de stichting en
in de betrokkenheid van de huidige en toekomstige
bestuurders de voortgang van het protestants
christelijk onderwijs geborgd.
ENQUÊTE ZOMERSPEKTAKEL ONDER OUDERS
Mijn naam is Renske Klinkert en ik studeer Sport,
Management & Ondernemen aan de Hogeschool
van Amsterdam. Voor mijn stageopdracht bij Stichting Wijksport onderzoek ik of er na het succes van
het jaarlijks Wijks Kinderspektakel in de kerstvakantie behoefte is bij ouders en kinderen om een
Zomerspektakel te organiseren voor ouders en
kinderen samen. Om inzicht te krijgen hoe dit eruit
moet komen te zien, aan welke horeca er behoefte
is en welke activiteiten er georganiseerd moeten
worden, is uw mening erg belangrijk.
Deze enquête bevat 16 vragen, het invullen kost
ongeveer 3 minuten en u kunt het anoniem doen.
U zou mij helpen door deze enquête in te vullen via
deze link,

7 nov.
7 nov.
8 nov.
9 nov.
10 nov.
12 nov.
14 nov.
14 nov.
15 nov.
15 nov.
19 en 20
nov.
19 t/m
23 nov.
19 nov.
20 nov.
21 nov.
22 nov.
27 nov.
28 nov.
28 nov.
28 nov.
4 dec.
5 dec.
10 dec.
12 dec.

18 dec.
20 dec.

21 dec.

Kijkochtend
Gebedsgroep van De Wegwijzer in de
lerarenkamer ZW om 8.30 uur.
Gebedspunten kun je mailen naar:
gebedsgroep@wegwijzer-wbd.nl
Krokusbolletjes poten kleuters
Fietsenkeuring Wegwijzer
Nationaal Schoolontbijt
Fietsenkeuring Zonnewijzer
Speelgoedbeurs Katrien sportpark Mariënhoeve
Tussenrapportage individueel werk
groep 7 en 8
Inloopochtend CJG
Kijkochtend
19.00 uur school in Sint sfeer brengen
Spelletjesmiddag groep 1/2C
Inleveren schoenendozen actie
Schoenmaatjes
Week van de mediawijsheid
Spelletjesmiddag groep 1/2D
Spelletjesmiddag groep 1/2A en 1/2B
Spelletjesmiddag groep 1/2E en 1/2F
Kijkochtend
Schoen zetten
Rommelpieten
Schriftjes bekijken in de groepen 3 en 4
Contactavond
De groepen 5 t/m 8 brengen de surprises op school tussen 18.00-19.00 uur
Sinterklaas op school
Reserve contactavond
Gebedsgroep van De Wegwijzer in de
lerarenkamer ZW om 8.30 uur.
Gebedspunten kun je mailen naar:
gebedsgroep@wegwijzer-wbd.nl
Kerstknutselmiddag
Kerstviering
Kinderen ’s middags vrij,
’s avonds naar school
12.00 uur begin van de kerstvakantie
Met vriendelijke groet,
Team van De Wegwijzer

