kghjjgjhg

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
M A A N D J O U R N A A L

December 2018
WAT DOEN WE VOOR EEN ANDER
In de maand december sparen we voor de goede
doelen die centraal staan bij de Goede Doelen
Markt op de avond van de kerstviering.
TERUGBLIK SINTERKLAAS
Woensdag 5 december bezocht Sinterklaas met
zijn Pieten De Wegwijzer!

GEBOREN
Pelle van Echtelt uit 2B heeft een broertje gekregen en zijn naam is Obbe. Bij Diek van Doorn uit 1F
is broertje Sam geboren en bij Evi van Maaren uit
groep 2C is Micha geboren. Sophie Keuzenkamp uit
3B heeft een zusje gekregen en haar naam is Isabel. Wat mooi allemaal!
Alle gezinnen van harte gefeliciteerd!
KERSTKNUTSELMIDDAG
Dinsdagmiddag 18 december is er de kerstknutselmiddag op beide locaties. Er zijn veel “workshops” in de school te vinden. Alle leerlingen van
beide locaties kunnen door de hele school zelf
kiezen welke activiteit(en) ze willen gaan doen.
Ook kunnen ze wat te drinken en een marshmallow dopen in de chocoladefontein. Het wordt vast
een gezellige middag!

Wat een feest: de intocht op de Karolingersweg
met al die grote en kleine kinderen samen, een
brandweerauto en een Piet op het dak.

Wat hebben we genoten!
WELKOM
Stan Huibers is begonnen in groep 1/2A van juf
Anja en juf Maria. Milan Staakman vindt het in
groep 1/2D bij juf Willemijn en juf Janneke heel
gezellig. Jay Maarleveld en Jasmijn van Basten
hebben bij juf Elise in 1/2E een leeg stoeltje gevonden.
Allemaal een hele fijne Wegwijzertijd toegewenst

KERSTMAALTIJD
We willen ook dit jaar van de kerstmaaltijd iets
bijzonders maken. Daar hebben we uw hulp bij
nodig. Vanaf maandag 10 december hangen bij alle
groepen op beide locaties lijsten waarop u kunt
intekenen om iets lekkers te maken. De lijst van
groep 4C uit de Windroos hangt op het prikbord bij
de hoofdingang van de Wegwijzer. U kunt uw eigen
specialiteit maken of één van de ideeën die u op
deze lijst vindt. De ervaring leert dat kinderen
meer eten van hartige lekkernijen, dan van allemaal zoete dingen. U hoeft niet voor de hele klas
iets te maken, maar voor ongeveer tien kinderen is
vaak meer dan genoeg.
Het is handig om uw hapjes op schalen e.d. aan te
leveren op de avond zelf. Na afloop van de viering
kunt u uw spullen direct meenemen naar huis.
Voor vragen over het eten, kunt u zich melden bij
de klassenouders of bij iemand van de ouderraad.
BBB
Alle kinderen moeten voor de maaltijd zelf een
bord, een beker en bestek meenemen op donderdagmorgen 20 december!
KERSTFEEST
We vieren Kerstfeest op school op beide locaties
op donderdag 20 december. Het thema van deze

kerst is: Kerst: iedereen telt mee: God zendt Jezus,
zijn Zoon die omziet naar ons mensen. Hij doet dat
als een herder: waakzaam, zorgzaam en speciaal
oog hebbend voor de kwetsbare mensen. Kerst:
het feest waarbij iedereen gezien en bemoedigd
wordt en zó mag het elke dag Kerstfeest zijn!
’s Morgens is er een gezamenlijke viering in de hal
van de Zonnewijzer en in de hal van de Wegwijzer
voor de groepen op deze locaties. We gaan genieten van de kerstmusical “Volg die ster!”, gespeeld
door de kinderen van groep 7A onder leiding van
juf Anneke en juf Marleen. ’s Middags om 12.00
uur zijn de kinderen vrij.
Op de Wegwijzer hebben we ’s avonds van 17.30 –
18.50 uur in de groepen een gezellige maaltijd en
een kleine viering. Groep 4c viert het feest in de
Wegwijzer in de grote hal en mag via de hoofdingang naar binnen.
Vanaf 17.15 uur kunnen de kinderen naar hun klas
gebracht worden via de gebruikelijke ingangen,
maar we vinden het fijn als u via het grote plein
naar uw eigen ingang loopt. Op het grote plein is
namelijk veel te zien en te beleven:
- koffie en thee voor de ouders
- het Wegwijzerkerstkoor dat vanaf 17.15
uur kerstliederen laat horen. En deze kinderen hebben natuurlijk niet voor niets zo
goed geoefend!
- een sneeuwpop….
Van 18.50 tot 19.00 uur zijn de ouders welkom in
de groep van hun kind om gezamenlijk nog enkele
liederen te zingen. We willen u vragen pas om
18.45 uur het gebouw binnen te komen.
Om 19.30 uur start de goede doelenmarkt op de
Zonnewijzer. Alle ouders en kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn daar ook van harte welkom!
Op de Zonnewijzer hebben we ’s avonds van 18.00
– 19.20 uur in de groepen een gezellige maaltijd en
een kleine viering. Vanaf 17.45 uur staan de deuren open voor de kinderen.
Van 19.20 tot 19.30 uur zijn de ouders van de
groepen 5 t/m 7 welkom in de groep van hun kind
om gezamenlijk nog enkele liederen te zingen. We
willen u vragen pas om 19.15 uur het gebouw
binnen te komen.
In groep 8 moeten de kinderen de kraampjes op
tijd inrichten voor de goede doelenmarkt, dus
wordt er in deze twee groepen niet gezongen.
19.30 – 20.30 UUR GOEDE DOELEN MARKT EN
GEZELLIG HET JAAR AFSLUITEN OP DE ZONNEWIJZER.
Dit jaar houden we ook weer een Goede Doelenmarkt op het plein van de Zonnewijzer. De kin-

deren uit de groepen 8 presenteren op die markt
diverse goede doelen, waarbij kerstpakketjes met
lekkers ( gemaakt door de groepen 5 t/m 7) worden verkocht (prijzen van €0,50 tot €3,50). De
kinderen van groep 8 bedenken ook vaak leuke
acties om zo hun goede doel te ondersteunen met
uw giften. Vanaf 19.45 uur zal het Wegwijzerkerstkoor ook op de Zonnewijzer haar repertoire laten
klinken, eveneens voor het goede doel.
Er is gelegenheid voor alle ouders van beide locaties om het jaar gezellig af te sluiten met een hapje
en drankje. De ouderraad zal dat ook dit jaar weer
fantastisch verzorgen!
Donderdagmiddag én vrijdagmiddag zijn de kinderen om 12.00 uur vrij!
AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN
In het nieuwe jaar worden de data bekend gemaakt voor het aanmelden van nieuwe leerlingen.
Om zeker te weten of er een plekje voor uw kind is
gereserveerd, is opnieuw aanmelden niet nodig,
als de nieuwe leerling op het inschrijfformulier van
zijn oudere broertje of zusje vermeld stond. In dat
geval is er al een plaats gereserveerd.
Mocht u twijfelen, vraag dan voor alle zekerheid
aan Aart Molendijk (directeur) of Ineke Riga (administratie) of dit inderdaad het geval is. Het is voor
ons belangrijk om te weten voor hoeveel nieuwe
aanmeldingen er plek is.
REMINDER STUDIEDAG
Maandag 28 januari 2019 zijn alle kinderen op
beide locaties vrij i.v.m. een studiedag voor het
hele team.
LEERLINGENRAAD
In het kader van het bevorderen van actief burgerschap is de leerlingenraad van De Wegwijzer bij
elkaar geweest. In deze raad zitten twee vertegenwoordigers uit elke bovenbouwgroep (5 t/m 8).
Deze 16 kinderen zijn de klassenvertegenwoordigers. Ze mogen ideeën meenemen uit de klas, ze
mogen nadenken en meebeslissen over activiteiten
en veranderingen die er op De Wegwijzer kunnen
plaatsvinden.

VOORLEESKAMPIOEN
Om schoolkampioen te worden, streed de kampioen uit groep 7 en 8 voor de titel: Norah Eikelenboom (7A) en Step Bezemer (8B). De jury had het
zwaar….allebei lazen ze zo mooi voor, maar Step
heeft nipt gewonnen.
Zij zal onze school vertegenwoordigen op de regionale kampioenschappen in de bibliotheek. De datum is nog niet bekend.
ACTIE SCHOENMAATJE

We hebben met elkaar 76 gevulde dozen kunnen
wegbrengen. Heel wat minder dan we gewend
waren…
Alle ouders die hebben meegeholpen met het
verzendklaar maken en wegbrengen van de dozen,
willen we hartelijk bedanken.
LEERPLICHTAMBTENAAR
Ter informatie:
Vrijdagochtend 21 december, de laatste ochtend
voor de vakantie, is er vanuit de leerplichtambtenaar extra aandacht voor verzuim.
SCHAATS BIJ DUURSTEDE
Dinsdag 18 december gaan de kinderen van de
bovenbouw (5 t/m 8) schaatsen op de eerste
kunstijsbaan op de Markt. We zijn benieuwd!
Meer informatie volgt.
DOORGEVEN ADRESSEN
Als u onlangs bent verhuisd dan moet u niet vergeten uw nieuwe adres door te geven aan de administratie van de school:
iriga@wegwijzer-wbd.nl
Het komt regelmatig voor dat het huisadres in ons
systeem niet klopt!
ROTARY SANTA RUN
Op 15 december vindt de Rotary Santa Run plaats.
Deze Run is een heel gezellig event met een warming-up, een medaille en een kopje chocomel na
afloop en niet te vergeten een mooi kerstpak natuurlijk! En dat alles voor € 10 per kind en € 15
voor een volwassene. Het grootste deel van de
opbrengst gaat naar Goede Doelen in Wijk bij

Duurstede. Zie voor meer informatie de flyer in de
bijlage.
MINIMAREGELINGEN VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ
DUURSTEDE
Graag willen we u wijzen op:
de site https://laaginkomen.stichting-binding.nl/
Voor iedereen die rond moet komen van een laag
inkomen of een minimuminkomen is er hulp beschikbaar. Bij Grip op de Knip kunt u geholpen
worden bij het inzichtelijk houden of krijgen van
uw financiële situatie. Grip op de Knip heeft iedere
dinsdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur spreekuur
bij Stichting Binding. Ook zijn er een aantal gemeentelijke fondsen waarbij u een aanvraag voor
financiële ondersteuning kan doen voor volwassenen of kinderen.
NIEUWS VAN DE OORSPRONG
In verband met persoonlijke omstandigheden is
onze algemeen directeur, Harrie Groeneveld, verminderd beschikbaar. Voorlopig is hij 50% inzetbaar en zal op maandag-, dinsdag-, donderdag- en
vrijdagochtend op het bestuurskantoor aanwezig
zijn.
Onze adjunct algemeen directeur, Annette LustigBrinkman, is door het bestuur gemandateerd om
Harrie te vervangen in bestuurlijke zaken. Het bestuurskantoor zal worden versterkt om haar hiertoe in de gelegenheid te stellen.
Wij vertrouwen erop dat wij dit als vereniging met
extra inzet van bestuurs- en directieleden vooralsnog kunnen opvangen. Wij rekenen op uw begrip
indien er enige vertraging ontstaat in het beantwoorden van mail gericht aan dhr. Groeneveld of
indien er een collega de beantwoording voor hem
overneemt.
Met vriendelijke groet,
Anoeska van der Laan
Bestuurssecretaris VPCO De Oorsprong
VREEDZAME SCHOOL
Afgelopen maand zijn we gestart met blok 3 van de
Vreedzame school: we hebben oor voor elkaar!
De kinderen leren belangrijke communicatieve
vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed
luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van mening
overbruggen.
De lessen zijn gericht op:
- Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van conflicten. Slechte communicatie kan conflicten
verergeren.
- Goed en slecht luisteren. De kinderen leren
actief naar elkaar te luisteren, goede vragen te
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stellen en samen te vatten wat de ander heeft
gezegd.
Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de
ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de interpretatie van een boodschap kan verschillen.
Gezichtspunten. De kinderen leren zich te
verplaatsen in de mening of positie van een
ander.
Een mening onderbouwen met argumenten, in
de bovenbouw door middel van debatteren.
Het overbruggen van meningsverschillen en
komen tot overeenstemming.
In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via
de ‘sociale media’.

BEDANKT!
Als team van De Wegwijzer willen we iedereen die
deze drukke maand tijd heeft vrij kunnen maken
om op school te helpen, of nog gaat helpen, met
één van de vele activiteiten, hartelijk bedanken!!
DATA / ACTIVITEITEN
DECEMBER/JANUARI/FEBRUARI
10 dec.
Reserve contactavond
12 dec.
Gebedsgroep van De Wegwijzer in de
lerarenkamer ZW om 8.30 uur.
Gebedspunten kun je mailen naar:
gebedsgroep@wegwijzer-wbd.nl
18 dec.
Kerstknutselmiddag
20 dec.
Kerstviering
Kinderen ’s middags vrij, ’s avonds naar
school
21 dec.
12.00 uur begin van de kerstvakantie
7 jan.
Weer naar school
9 jan.
Gebedsgroep van De Wegwijzer in de
lerarenkamer ZW om 8.30 uur.
Gebedspunten kun je mailen naar:
gebedsgroep@wegwijzer-wbd.nl
9 jan.
Luizencontrole
14 jan.
Spelletjesmiddag 1/2E
16 jan.
Inloopochtend GJC op locatie Wegwijzer
22 jan.
Spelletjesmiddag 1/2B en 1/2D
24 jan.
Spelletjesmiddag 1/2A en 1/2F
28 jan.
Studiedag team: kinderen vrij
30 jan.
Schriftjes bekijken in de groepen 3 en 4
4 febr.
1e rapport en werkmap kleuters
13 febr.
Studiedag leerkrachten groepen 1/2:
kleuters vrij
14 febr.
Contactavond
15 febr.
Podiumpresentatie groepen 7
15 febr.
Disco groepen 7
18 febr.
Spelletjesmiddag 1/2C
20 febr.
Reserve contactavond
22 febr.
Verjaardagen leerkrachten groepen 3

Vanaf deze plaats wensen we u fijne, stralende
dagen toe en een heel gelukkig 2019!

Met vriendelijke groet,
Team van De Wegwijzer!

