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
Ook in maart 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. Zie maandjournaal van januari.
Van harte aanbevolen!
WELKOM
In groep 1/2A van juf Anja en juf Maria hebben
Floortje van Zanten, Daley van Rooijen en Jule van
der Linden een plekje gevonden. Finn van der
Meer en Kirsten Korevaar komen de groep 1/2D
van juf Willemijn en juf Janneke nog gezelliger
maken. Roos Mollema heeft een leeg stoeltje gevonden in groep 1/2E van juf Elise. Mart Bakkers,
Daan Riemer en Fileine Drost vinden het heel fijn in
de groep van juf Chantal, op dit moment juf Lucienne. We wensen alle kinderen heel veel plezier op
De Wegwijzer!
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Maart 2019
gebroken en haar enkelbanden zijn afgescheurd.
Juf Chantal gebroken armen en een gebroken pols.
Beide leerkrachten wensen we heel veel beterschap toe!
Gelukkig hebben we vervanging kunnen regelen,
maar we hebben nu wel aan den lijve ondervonden
hoe moeilijk het is om invallers te vinden. Dank aan
collega’s die allemaal extra werken om de school
draaiende te houden en ook dank aan juf Luciënne
die bereid is om in de groep van juf Chantal veel
dagen voor haar rekening te nemen. Juf Luciënne
heeft op De Wegwijzer bij de kleuters gewerkt en u
kent haar vast van het poppentheater De Kletskous.
Mocht u nog iemand kennen met een onderwijsbevoegdheid, die graag wil invallen op De Wegwijzer, dan weet u ons te vinden.

GEBOREN
Bij Babette Roos uit groep 3B is het feest, want
zusje Cato is geboren. Van harte gefeliciteerd! Drie
dochters op rij! Heel veel geluk samen.

VAKANTIEREGELING SCHOOLJAAR 2019-2020
De directies van de scholen in de gemeente Wijk
bij Duurstede hebben de schoolvakanties voor het
volgend schooljaar als volgt vastgesteld:

PERSONALIA
Een ongeluk zit in een klein hoekje….
Juf Majo is uitgegleden tijdens een gymles met
haar eigen groep en juf Chantal is van een carnavalswagen gevallen. Majo heeft haar kuitbeen

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvak.
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren

: 21-10-2019 t/m 25-10-2019
: 23-12-2019 t/m 03-01-2020
: 24-02-2020 t/m 28-02-2020
: 10-04-2020 t/m 13-04-2020
: 27-04-2020 t/m 05-05-2020
: 21-05-2020 en 22-05-2020
: 01-06-2020 t/m 05-06-20

Zomervakantie

: 20-07-2020 t/m 28-08-2020

Wij wijzen u erop, dat leerplichtige leerlingen alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, met voorafgaande toestemming van de directie van de school,
op een of meer dagen afwezig mogen zijn.

Inmiddels is deze specialisatieronde achter de rug.
De kinderen hebben genoten van de mogelijkheid
om zich te verdiepen in één kunstdiscipline.
Ze hebben hun werk en voorstellingen aan elkaar
gepresenteerd en tijdens de podiumpresentatie
konden hun ouders hiervan genieten.
Binnenkort zijn de foto's en filmpjes vanzelfsprekend terug te vinden in het portfolio van deze
kinderen.
We verwachten dat we met deze specialisatievorm weer een mooi element kunnen toevoegen
aan De Wegwijzer als cultuurschool.
SCHOOLPRODUCTIE "ER WAS EENS...."

SPECIALISATIE CULTUURVAKKEN GROEP 7
In het maandjournaal van januari kondigden we de
specialisatieronde voor de kinderen uit groep 7
aan...
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
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. Zeer de moeite
waard om regelmatig te bekijken!

De musicalgroep van De Wegwijzer bestaande uit
32 ouders en leerkrachten is al weer een aantal
weken hard aan het werk met de voorstelling: "Er
was eens...".
Het is Marleen Molendijk wederom gelukt een
mooie voorstelling te maken. Als de voorpret tijdens de repetitieavonden voorbode is van wat er
tijdens de voorstelling te gebeuren staat, wordt
het een avond waar nog lang over nagesproken
gaat worden.
Alle kinderen van onze school gaan op maandag 8
april en dinsdag 9 april naar het prachtige Calypsotheater om te genieten van deze voorstelling.
Extra leuk voor de kinderen is, dat we dit jaar een
record aantal deelnemers hebben onder de juffen
en meesters!

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.
In groep 7 gingen daarom alle leerlingen experimenteren met hun voorkeur in cultuurvakken.

En natuurlijk spelen we op die dagen ook 's avonds
een voorstelling voor andere belangstellenden.
Binnenkort krijgt u een bericht over de kaartverkoop, maar zet één van deze data vast in uw agenda, want dit wilt u niet missen:
Een hilarisch verhaal waarin alle sprookjes dwars
door elkaar heen lopen, wat kan meester...fantastisch lopen op stiletto hakken, want ja
...mannen spelen vrouwenrollen en vrouwen mannenrollen, zoooooo hee die durft in z'n gouden
legging, een andere kijk op Assepoester en haar

stiefmoeder, een wolven motorbende...en fantastische muziek die het lastig maakt om op je stoel te
blijven zitten...

De theatergroep gaat nog even door met oefenen
en hoopt u te zien tijdens één van de voorstellingen!
OPFRISBEURT
Onze conciërge Jan van Amerongen is als een witte
tornado tekeer gegaan op locatie Wegwijzer. Uren
stond hij te verven om de gangen van de school
een opfrisbeurt te geven. Het resultaat is fantastisch! Dankjewel Jan voor al je werk!

Wij houden ons onder andere bezig met het (mede) organiseren van schoolactiviteiten. Hierbij valt
te denken aan het sinterklaasfeest, de kerstviering,
kamp, de paasviering, het schoolreisje, maar denk
ook aan de avondvierdaagse, het kleuterfeest, de
musical en nog veel meer.
Daarnaast beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage.
Deze wordt besteed aan de organisatie van bovenstaande activiteiten en soms aan aanvullende
leermiddelen.
Lijkt het je leuk om de schoolactiviteiten (mede) te
organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat?
Wat wordt er van je verwacht:
 Ongeveer 6 á 7 vergadermomenten per
schooljaar met de gehele OR, in de
avonduren;
 Het organiseren en plannen van de activiteit (doorgaans in de avonduren) en overleggen met het team van school;
 Versieren van de scholen en opruimen na
de activiteit (tijdens schooltijden);
 Doen van inkopen;
 Het begeleiden van de activiteit (tijdens
schooltijden, ca 4 á 5 keer per jaar).
Wat wij graag zien in nieuwe OR-leden is:
 Bereid om tijd in de OR te steken (OR-lid
zijn is weliswaar vrijwillig, maar niet vrijblijvend);
 Samenwerken en overleggen met andere
OR-leden.;
 Een grote mate van zelfstandigheid.
Herken jij jezelf hierin of ben je nieuwsgierig geworden?
Mail naar orwegwijzer@wegwijzer-wbd.nl
Leuker kunnen we het niet maken, maar hopelijk
kun jij het ons wel gemakkelijker maken!

KLEDINGACTIE OUDERRAAD
Eind maart start de tweede kledingactie van de
ouderraad. Dus gooi u oude kleding niet weg, want
de actie staat eraan te komen. Het levert extra
budget op voor de ouderraad, waar onze kinderen
weer profijt van hebben!
Verdere info volgt t.z.t. via de mail en via de flyers
die worden uitgedeeld.
DE OUDERRAAD (OR) ZOEKT NIEUWE LEDEN!
Wat doet de OR?
De OR is een groep enthousiaste ouders van leerlingen van de Wegwijzer.

KAMP GROEP 8
Aan het eind van deze maand gaat groep 8 op
kamp in buitencentrum De Blauwe Schuur in Amerongen. We wensen ze heel veel plezier toe!
PARKEREN BIJ DE SCHOOL
Graag uw aandacht voor het parkeren rond onze
school. Maak in het kader van de veiligheid alleen
gebruik van de parkeervakken aan de Karolingersweg voor de school. Dus niet op de oversteekplaats
en in de bocht richting Londiniumdreef!
Velen van u maken ook gebruik van de Karel Martelstraat, heel fijn!
Deze week kreeg ik echter een boze buurman van
één van de garageboxen op school, omdat hij 's

morgens niet uit zijn garage kon komen: er stond
een auto dwars voor geparkeerd ...ook hier dus
graag in de vakken parkeren.
Wat betreft de parkeeropmerkingen weet ik natuurlijk nooit helemaal zeker of het ouders van
onze school betreft.
Onze buurschool brengt hun ouders ook op de
hoogte.
En zoals altijd: dank voor uw medewerking!

18 april

Aart Molendijk

24 mei

DATA/ACTIVITEITEN MAART/APRIL
11 mrt.
Bezoek Rijksmuseum groep 7
13 mrt.
Studiedag leerkrachten groepen 1/2:
kleuters vrij
13 mrt.
Inloopochtend CJG
14 mrt
Spelletjesmiddag 1/2D
15 mrt.
Podiumpresentatie groepen 3
18 mrt.
Spelletjesmiddag 1/2A
20 mrt.
Kunstmenu groepen 1/2:
Chocokrokodil
21 mrt.
Dag van de leerplicht
20-22
Kamp groep 8A
mrt.
21 mrt.
Spelletjesmiddag 1/2B
22 mrt.
Kunstmenu groepen 7:
Portret-beeldend
27-29
Kamp groep 8B
mrt.
29 mrt.
Kunstmenu groepen 3 en 4:
Woordenspeeltuin
Podiumpresentatie groepen 4 wordt
daarom verplaatst naar 14 juni
1 april
Spelletjesmiddag 1/2F
3 april
Gebedsgroep van De Wegwijzer in de
lerarenkamer ZW om 8.30 uur.
Gebedspunten kun je mailen naar:
gebedsgroep@wegwijzer-wbd.nl

3 april
5 april
8 en 9
april
10 april
12 april
15 april
16 en 17
april
17 april

Hieronder vindt u de link naar de opening van de gebedsgroep:
https://drive.google.com/open?id=1px7
6f8f4AInal7BZYgfWX9Ba98XJ5nnH
Schriftjes bekijken voor de groepen 3 en
4 om 12.15 uur.
Podiumpresentatie groepen 5
Voorstelling “Er was eens…” van de
musicalgroep in Calypso
Studiedag leerkrachten groepen 1/2:
kleuters vrij
Koningsontbijt en koningsspelen
Rapport voor de groepen 1/2
Cito eindtoets groepen 8
Contactavond

19 april
t/m 3
mei

Juf Ynke en juf Marieke van groep 4B
vieren de verjaardag
Meivakantie

Let op: veranderde data
17 april

22 mei
14 juni

14 juni

Contactavond i.p.v. 16 april i.v.m.
lezing over autisme in het Revius
Schoolreisje voor de groepen 3 en 4:
vertrek Karolingersweg
Blijft hetzelfde!
Verjaardagen team Zonnewijzer groepen 5 t/m 8 op school (i.p.v. 14 juni)
Schoolreisje voor de groepen 5 t/m 8:
vertrek Hoogstraat
(i.p.v. vrijdag 24 mei)
Podiumpresentatie groepen 4 (i.p.v.
29 maart)
Met vriendelijke groeten,
Team van De Wegwijzer

