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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GELUKKIG NIEUWJAAR
Wij wensen iedereen die verbonden is op wat voor
manier dan ook met De Wegwijzer een gezond en
gelukkig 2019 toe!
WAT DOEN WE VOOR EEN ANDER
In de maanden januari en februari sparen we voor
het goede doel dat is aangedragen door Anneke
Wittkampf. Anneke is een oud-collega van ons en
inmiddels met pensioen. Ze is betrokken bij het
inrichten van een kleuterschool in Tanzania. In de
bijlage kunt u meer informatie vinden over dit
goede doel.
Van harte aanbevolen!
KERSTKNUTSELMIDDAG
De traditionele kerstknutselmiddag op dinsdag 18
december 2018 was erg gezellig. Er hebben heel
wat ouders geholpen met het maken van de verschillende werkjes. Allemaal hartelijk dank!
TERUGBLIK KERSTFEEST 2018 OP DE WEGWIJZER:
IEDEREEN TELT MEE!

Het kerstfeest op de Wegwijzer was een mooie
belevenis. Op donderdag 20 december konden de
kinderen in de ochtend genieten van een prachtig
kerstspel “Volg die Ster” opgevoerd door groep 7A;
Juf Anneke en juf Marleen hadden dat in korte tijd
in elkaar gezet. De kinderen van groep 7A speelden
o.a. voor Maria en Jozef, herbergiers en de herders
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Januari 2019
die een bezoek kregen van stoere engelen. Zij vertelden en zongen over de ster die ons allen brengt
naar het kindje Jezus. Met het afsluitende lied
“Vrolijk Kerstfeest iedereen” zongen we over Jezus:
Hij is een wonderbare Raadsman, sterke God,
Eeuwige Vader en de Vredevorst. Zoals een herder
zorgt voor zijn kudde, zo wil Jezus dat ook voor ons
doen. Hij heeft speciaal oog voor de kwetsbare
mensen. Kerst is het feest waarbij iedereen gezien
en bemoedigd wordt en zó beleefden de Wegwijzer-kinderen dat die dag en hoorden ze hoe ze dat
elke dag samen kunnen waarmaken.
De vieringen in de klassen waren erg mooi en
waardevol. Elk kind genoot die avond van het
mooie kerstverhaal in zijn eigen groep en een heerlijk kerstdiner. Daarvoor had ieder iets lekkers
gemaakt samen met pap, mam of een andere professionele thuiskok. De kinderen zongen na de
maaltijd voor hun familie nog een paar kerstliederen. Het was een mooie dag en voor wie nog
energie had, was er de Goede Doelenkerstmarkt
op het plein van de Zonnewijzer om 19.30 uur.
De ouderraad bood daar allerlei kerstdrankjes aan
en had dat ook al rond 17.15 uur gedaan op het
plein van de Wegwijzer met een sfeervolle en gezellig marktkraam: echt weer met liefde verzorgd
voor ons allemaal!

Ook de kinderen van groep 8 hebben zich die dag
ingezet om kwetsbare mensen te helpen. Op de

Zonnewijzer stonden zij ’s morgens en ’s avonds op
de Kerstmarkt om maar liefst 11 goede doelen te
promoten. Leuke voedselpakketjes, met aandacht
gemaakt door de groepen 5 t/m 7, werden verkocht. De kinderen van de groepen 8 hadden ook
leuke acties bedacht om geld mee op te halen:
zelfgemaakte taartjes verkopen, nagels lakken,
doelschieten, blikwerpen, grabbelen enz. De commerciële talenten van de groepen 8 kwamen tot
uiting en dat deden ze maar al te graag voor die
mensen die wel een bemoediging kunnen gebruiken. Zo haalden zij samen €1750,- op, doordat ook
u uw bijdrage gaf. Daarom willen de organisaties:
ZOA, Bartimeüs, Mercy Ships, World Vision, Leger
des Heils, Dorcas, KIKA, St. Gave, Save Our Children, De MAF en Compassion alle kinderen en ouders en andere gevers hartelijk danken voor hun
inzet en giften!

Het kerstkoor zong die avond ook nog prachtige
kerstliederen om u een Merry Christmas en a Happy New Year toe te wensen. We kijken terug op
een geslaagd Kerstfeest 2018 op De Wegwijzer:
Iedereen telt mee!

een digitaal portfolio voor leerlingen in de groepen
3 t/m 8. In dit porfolio vindt u foto’s en filmpjes
van uw kind met betrekking tot de cultuurvakken
muziek, dans, drama en beeldend.
In het tweede traject zijn onze vakleerkrachten aan
het onderzoeken op welke manier we kinderen,
die uitblinken in de cultuurvakken, extra kunnen
stimuleren in hun creativiteit. Die kinderen willen
we extra uitdagingen bieden.

Donderdag 10 januari zijn we enthousiast gestart
met een pilot:
In groep 7 (en later groep 8) gaan alle leerlingen
gedurende één periode experimenteren met hun
voorkeur in cultuurvakken. Zij kiezen één cultuurvak en gaan zich een viertal weken achtereen op
donderdagmiddag verdiepen in een thema o.l.v. de
vakleerkracht.
Het doel is dat kinderen zich gaan specialiseren in
één kunstdiscipline en hun talenten verder kunnen
ontwikkelen.

WELKOM
Guus Jellema is begonnen in groep 1/2A bij juf Anja
en juf Maria. Bilal Ndure, Stijn Merkens en Mateo
van Bladeren maken groep 1/2B van juf Anke nog
gezelliger. Daan Veenendaal weet de weg naar
groep 1/2C van juf Majo al heel goed. Kalle Ruis
heeft een leeg stoeltje gevonden bij juf Willemijn
en juf Janneke in 1/2D. Stef van der Vegte is pas
begonnen in groep 1/2E van juf Elise. We wensen
alle nieuwe leerlingen een fijne tijd op de basisschool toe!
SPECIALISATIE CULTUURVAKKEN GROEP 7
Al een aantal jaar werken we als school samen met
Kunst Centraal om kunsteducatie op een hoger
plan te brengen.
In het eerste 3 - jarig traject Cultuur Met Kwaliteit
hebben we gewerkt aan het implementeren van

Na deze vier weken presenteren de leerlingen aan
elkaar waar ze de afgelopen periode met hun
kunstdiscipline aan gewerkt hebben.
Tijdens de podiumpresentatie van de groepen 7
kunnen ook de ouders van de kinderen uit groep 7
hiervan genieten.

We verwachten dat we met deze specialisatievorm weer een mooi element kunnen toevoegen
aan De Wegwijzer als cultuurschool.

De training voor dit toernooi is mogelijk via Dhr
Teus de Mik (hoofdscheidsrechter dammen) met
ondersteuning van de Dambond.

STUDIEDAG
Maandag 28 januari staat er een studiedag gepland. Alle kinderen zijn die dag dus vrij.

Het damkampioenschap voor de categorie B (voor
groep 6) vindt plaats op vrijdagmiddag 15 februari.

OUDERRAAD
Veel ouders hebben de ouderbijdrage voor schooljaar 2081-2019 al betaald, maar mocht het aan uw
aandacht zijn ontsnapt, dan hierbij een reminder.
Van de vrijwillige ouderbijdrage worden allerlei
leuke activiteiten voor de kinderen betaald o.a. het
schoolreisje.
Bij activiteiten waar veel ouderhulp nodig is, kan
het zijn dat de ouderraad een beroep doet op de
klassenouders. Samen krijgen we meer voor elkaar!
CITO EN RAPPORTEN
De komende weken worden er in de groepen 1 t/m
8 de halfjaarlijkse toetsen van Cito afgenomen: de
middentoetsen (M). Misschien handig om afspraken onder schooltijd goed te communiceren met
de groepsleerkracht.
De rapporten gaan maandag 4 februari mee naar
huis. Voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) werken we in de groepen 5 t/m 8 met de geïntegreerde zaakvakmethode Blink (zie maandjournaal september). We zitten
nog in de uitprobeer- en ontwikkelfase. We geven
daarom geen afzonderlijke cijfers meer voor de
verschillende vakken, maar een letterbeoordeling:
goed, voldoende, matig en onvoldoende. We beoordelen het proces (inzet, werkhouding, het kunnen samenwerken, onderzoeksvaardigheden) én
het eindproduct (b.v. de presentatie, de muurkrant, het filmpje, het tijdschrift).
SCHAKEN EN DAMMEN
De kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen meedoen met de schaak- en damkampioenschappen.
Na een interne strijd tussen de schaak- en damfanaten worden de teams op school samengesteld.
Het schaakkampioenschap wordt gehouden op
vrijdagmiddag 1 februari.
Training voor dit toernooi is mogelijk op de dinsdagavond bij de Schaakclub De Doredenkers.
Het damkampioenschap voor de categorie A ( voor
groep 7 en 8) vindt plaats op vrijdagmiddag 8 februari.

Zoals gebruikelijk zal er ook worden gestreden om
de Jo Spanjer wisselbokaal. De bokaal kan worden
gewonnen door de school die over de twee kampioenschappen de beste resultaten behaalt in categorie A.
De winnaar van het schaken krijgt de Louis Hijweegen wisselbokaal.
De kampioenschappen worden gehouden op
vrijdagmiddag in het Woonzorgcentrum Ewoud
en Elisabeth Gasthuis. Dit is een nieuwe locatie!
U bent van harte welkom om te komen kijken
naar de spannende wedstrijden.
Aanvang toernooi: 14.00 uur.
YOUNG ENGINEERS UTRECHT
Op woensdag 16 januari begint Young Engineers
Utrecht met hun tweede cursus Bricks Challenge
Lego thema ‘Transport & Luchtvaartkunde’. Net als
vorig jaar stelt De Wegwijzer een ruimte beschikbaar.
Young Engineers laat de basisschoolleerlingen (6 –
11 jaar) kennismaken met de basisprincipes van
wiskunde, natuurkunde, wetenschap en bouwkunde met behulp van gemotoriseerde LEGO. Een
wetenschappelijke theorie (zoals transmissies,
kracht, hefboom effect, versnellingen...) wordt
direct gevolgd met het bouwen van een LEGO
model waarbij de leerlingen worden uitgenodigd
om het model te verbeteren en hun creativiteit er
op los te laten.
Voor meer informatie over Young Engineers zie
website: www.utrechtoost.youngeng.nl
Wanneer:
woensdag 16 jan 2019
Tijd: 14:30 – 15:45 u
Hoe vaak:
8 woensdagen
Waar:
Basisschool De Wegwijzer in Wijk bij Duurstede,
Karolingersweg 147
Aanmelden:
http://utrechtoost.youngeng.nl/dewegwijzer-16jan/
TYPECURSUS GIGAKIDSVOOR GROEP 6 EN 7
Met 12 groepslessen en typespellen op lesniveau
kun je op een leuke manier typen leren na schooltijd op de Zonnewijzer. Deze typelessen worden

aangeboden door Gigakids en Marieke Beijert-Zorn
verzorgt de lessen.
Waarom typeles?
Kinderen van groep 6 en 7 hebben de ideale leeftijd om te leren typen omdat ze nog weinig huiswerk hebben. Leerlingen die blind en met 10 vingers kunnen typen, kunnen sneller en inhoudelijk
beter opdrachten maken op de computer. Dankzij
de persoonlijke aandacht tijdens de lessen kan
gelet worden op de juiste vingerzetting en houding
(dit kan o.a. helpen RSI te voorkomen).
Hoe werkt het?
De lessen vinden plaats op school op dinsdagen
van 14.45 tot 15.30 uur. De eerste les start op 22
januari. Na 12 lessen volgt een examen. De kosten
van de cursus bedragen € 147,50.
Ze werken met een computerprogramma via het
internet. Omdat de kinderen ook thuis moet oefenen (dagelijks ongeveer 15 minuten), hebben ze
thuis een computer met internet nodig.
Meer informatie kunt u inwinnen bij:
marieke_zorn@hotmail.com of tel. 06-41523101
DATA/ACTIVITEITEN JANUARI/FEBRUARI
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
16 jan.
Start cursus Bricks Challenge Lego
22 jan.
Start typecursus
23 jan.
Spelletjesmorgen 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
1 febr.
Schaakkampioenschap
4 febr.
1e rapport en werkmap kleuters
6 febr.
Gebedsgroep van De Wegwijzer in de
lerarenkamer ZW om 8.30 uur.
Gebedspunten kun je mailen naar:
gebedsgroep@wegwijzer-wbd.nl
8 febr.
Damkampioenschap categorie A (groep
7 en 8)
13 febr.
Studiedag leerkrachten groepen 1/2:
kleuters vrij
14 febr.
Contactavond
15 febr.
Damkampioenschap categorie B (groep
6)
15 febr.
Podiumpresentatie groepen 7
15 febr.
Disco groepen 7

18 febr.
20 febr.
22 febr.

Spelletjesmiddag 1/2C
Reserve contactavond
Verjaardagen leerkrachten groepen 3

Met vriendelijke groeten,
Team van De Wegwijzer

