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
In april en mei sparen we voor het kankerfonds via
de ouders van Daniël Giesing uit groep 8A. Zij fietsen mee met de Alpe d’HuZes voor kankeronderzoek.
WELKOM
Benny Marchal is begonnen in groep 1/2B van juf
Anke en juf Ellen. Jennely Christian en Maud Dijkgat hebben allebei een plekje gevonden in groep
1/2C van juf Majo, nu tijdelijk de groep van juf
Andrea en juf Janneke, en Abe van Echtelt maakt
de groep van juf Willemijn nog gezelliger. We wensen alle kinderen veel plezier op De Wegwijzer!
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April/mei 2019
percussiedocent, een gitaardocent en een blaasdocent: de kinderen mochten ritmes tikken en trommelen, gitaar spelen en blazen op een echte
dwarsfluit. Het waren leuke en leerzame lessen!
VOETBALTOERNOOI
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen uit groep 8
meegedaan aan het voetbaltoernooi. We vielen in
de prijzen! De jongens en de meisjes uit 8B hebben
de eerste plaats behaald en de jongens uit 8A de
derde plaats.
We mochten de grote wisselbeker mee naar school
nemen. Gefeliciteerd 8A en 8B!

GEBOREN
Bij Boaz van Brenk eten ze beschuit met blauwe
muisjes, want broertje Ravi is geboren!
Papa, mama, Boaz en Ravi van harte gefeliciteerd!
Lekker genieten van elkaar.
SCHOOLKERKDIENST
In de bijlage van dit journaal een schrijven van de
schoolkerkdienstcommissie. De verschillende kerken willen graag twee bijzondere diensten onder
uw aandacht brengen: Palmpasen en Pasen. Voor
meer informatie verwijs ik u naar deze bijlage.
MUZIEK OP SCHOOL

Om de kwaliteit van het muziekonderwijs op onze
school te verbeteren hebben we muzieksubsidie
gekregen van het Fonds voor Cultuureducatie.
We zijn daar erg blij mee!
Zo kregen de groepen 3 t/m 5 drie maal professionele musici op bezoek. Ze hebben genoten van een

THEATERVOORSTELLING GROEP 6
Op 4 april gingen de groepen 6 in het kader van
kunsteducatie naar het Filiaal in Utrecht. Daar
volgden ze drie workshops die allemaal inspeelden
op het verhaal over Ishi. Een indiaan die als laatste
van zijn stam werd gevonden in Californië. Hoe is
het om vanuit je eigen wereld vol natuur, eigen
tradities en eigen taal, terecht te komen in een
wereld die snel aan het moderniseren is? Als laatste van je eigen volk? Daar draaiden de workshops
om die gegeven werden door een kunstenaar, een
theaterdocent en een bioloog. Na het volgen van
de workshops hebben ze genoten van de theatervoorstelling, die is gemaakt rondom dit waargebeurde verhaal.
Het was een leerzame en indrukwekkende ochtend.
SCHOOLPRODUCTIE "ER WAS EENS...."
Het is bijna zover…..de musical “Er was eens…”gaat
in première! We zijn allemaal erg benieuwd. Ou-

ders, meesters en juffen spelen straks de sterren
van de hemel….wilde verhalen doen de ronde..




Alle kinderen van onze school gaan op maandag 8
april en dinsdag 9 april naar het prachtige Calypsotheater om te genieten van deze voorstelling.
We zijn benieuwd of de meester, de juf of de ouder wordt herkend.
Maandag 8 april
Aanvang 09.30 uur
Aanvang 12.30 uur

Dinsdag 9 april
Aanvang 09.30 uur
Aanvang 12.30 uur

5 Kleutergroepen
Groepen 3
Groepen 7
Groep 1/2C

Groepen 4
Groepen 5
Groepen 6
Groepen 8

KONINGSSPELEN VRIJDAG 12 APRIL

Onze school doet mee met de Koningsspelen 2019.
Alle kinderen gaan op vrijdag 12 april naar school.
Het programma ziet er als volgt uit:
 8.30 uur starten we de dag met een Koningsontbijt. Dit ontbijt wordt verzorgd
door Jumbo Supermarkten met gezonde
en feestelijke producten. Ouders van kinderen die allergisch zijn voor bepaalde
voedingsmiddelen moeten dit tijdig doorgeven aan de groepsleerkrachten en zelf
eventueel voor een alternatief zorgen.
Er zijn glutenvrije broden besteld.



Voor het ontbijt moeten de kinderen een
bord, beker en bestek meenemen in een
plastic zak voorzien van naam.
9.30 uur volgt de officiële opening van de
Koningsspelen voor de groep 1 t/m 4 met
een optreden van Kinderen voor Kinderen
te volgen op het digibord. Samen met alle
deelnemende leerlingen in Nederland zullen zij een muzikale warming-up verrichten met het lied “Pasapas” en bijhorende
dans.
Na de dans:
- Groepen 1/2 blijven op school voor
een feestelijk programma met o.a. toneel en dans. De kinderen mogen verkleed komen in stijl van de Koningsspelen!
Ze kunnen om 12.00 uur worden opgehaald.
- Groepen 3 en 4 blijven ook op school
om allerlei spellen te spelen. Ze kunnen om 12.00 uur ook worden opgehaald.
De kinderen mogen verkleed komen in
stijl van de Koningsspelen!
De groepen 5 t/m 8 gaan om 9.30 uur op
de fiets onder begeleiding naar de
Mariënhoeve en maken daar kennis met
verschillende sporten o.l.v. de verschillende Wijkse sportclubs. Ze starten om 10.00
uur. Graag allemaal voldoende drinken en
een lunchpakketje meenemen. Om 13.45
uur sluiten ze de dag af. Alle kinderen mogen dan vanaf het sportveld, nadat ze zich
hebben afgemeld bij de leerkracht, meteen naar huis. U mag uw kind daar ophalen of alleen naar huis laten fietsen. Is ophalen een probleem en u wilt uw kind niet
alleen naar huis laten fietsen, neem dan
contact op met de groepsleerkracht. Die
neemt dan uw kind mee terug naar
school.

PASEN OP DE WEGWIJZER
Donderdag 18 april vieren we Pasen op De Wegwijzer. Op Goede Vrijdag zijn de kinderen vrij.
Dit jaar geen paasontbijt of een paaslunch, want
op vrijdag 12 april hebben we al het Koningsontbijt: twee keer achter elkaar vinden we een beetje
veel. De kinderen krijgen wel een matze met eventueel suiker en een paar paaseitjes om de dag toch
een speciaal tintje te geven. Mocht uw kind allergisch zijn voor bovengenoemde voedingsmiddelen,
dan het verzoek aan u om uw kind die dag iets
anders mee te geven. Breng wel de leerkracht
hiervan op de hoogte!

De oudercommissie heeft voor de bovenbouw
verschillende paaswoordzoekers gemaakt met als
uitkomst een verrassing. De groepen 1 t/m 4 hebben die dag andere activiteiten gepland:
- de groepen 1/2 gaan naar de kinderboerderij.
- de groepen 3/4 gaan naar het Revius in Wijk voor het volgen van
Circus Workshops

KALFJESDAG KAASBOERDERIJ DE BRIENENSHOF
Op zaterdag 20 april wordt er op deze boerderij
een kalfjesdag georganiseerd. Er is dan van alles te
doen en te beleven.
GEBEDSGROEP
Na de meivakantie komt de gebedsgroep van de
Wegwijzer niet langer op woensdag bij elkaar,
maar, voor zover mogelijk, elke eerste vrijdag van
de maand.

3KERNENAVOND4DAAGSE
De 3kernenavond4daagse is van dinsdag 4 juni t/m
vrijdag 7 juni.
Tot en met woensdag 15 mei kunnen de inschrijvingen bij de eigen leerkracht, met gepast geld,
worden ingeleverd.
FOERAGE AVONDVIERDAAGSE
De kinderen kijken tijdens de avondvierdaagse
altijd uit naar de pauzeplaatsen, want dan kunnen
ze even uitrusten met een kleine versnapering.
Hoe leuk en lekker is dat!
De ouderraad is dringend op zoek naar ouders die
willen helpen om de pauzes tot een succes te maken. Zonder uw hulp kan de foerage niet doorgaan!!Mocht u een avond over hebben tijdens de
avondvierdaagse begin juni tussen 17.00 en 20.00
uur, dan kunt u zich opgeven bij juf Betsy.
Ik zou zeggen: doen!
bmaat@wegwijzer-wbd.nl
BASISSCHOOL APP
Om de communicatie vanuit school naar u toe te
verbeteren, hebben we een app in gebruik genomen. Vanaf donderdag 4 april gaan we de app
officieel in gebruik nemen en ook intensiever gebruiken. U heeft hierover een mail ontvangen.
SCHOOLREISBESTEMMINGEN
Vrijdag 24 mei gaan de groepen 3 en 4 op schoolreisje. Ze gaan naar Burgers’ Zoo. De bussen vertrekken van locatie Wegwijzer aan de Karolingersweg. Ook komen de bussen daar op eind van de
dag weer aan!
De groepen 5 t/m 7 gaan op vrijdag 14 juni op
schoolreisje naar Hellendoorn. Let op: de bussen
vertrekken van locatie Zonnewijzer op de Hoogstraat ter hoogte van het zebrapad. Ook komen de
bussen daar op eind van de dag weer aan!
De groepen 8 zijn op vrijdag 14 juni dus vrij, want
zij zijn al op kamp geweest.
T.z.t. volgt er meer informatie.
LAAG INKOMEN
De gemeente helpt u als u een laag inkomen hebt.
Voor meer informatie verwijzen we naar de bijlage
bij dit maandjournaal.

VREEDZAME SCHOOL BLOK 5
Bij de groepen 1 – 4 zijn de lessen gericht op het:
- herkennen van boosheid bij jezelf en de ander.
- leren omgaan met je boosheid.
- weer goed maken n.a.v. een conflict.
- leren zoeken naar oplossingen voor een conflict.
- leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien.
- verschil tussen helpen bij een conflict als scheidsrechter en helpen als mediator.
DATA/ACTIVITEITEN APRIL/MEI:
8 en 9
Voorstelling “Er was eens…” van de
april
musicalgroep in Calypso
10 april
Groepen 1/2: kleuters zijn vrij.
10 april
Groep 3A naar de kinderboerderij
11 april
Groep 3B naar de kinderboerderij
11 april
Kunstmenu groepen 8
12 april
Koningsontbijt en Koningsspelen
15 april
Rapport voor de groepen 1/2
Tussenrapportage individueel werk
groepen 7 en 8
16 en 17 Cito eindtoets groepen 8
april
17 april
Contactavond
18 april
Paasviering in de groep
18 april
Juf Ynke en juf Marieke van groep 4B
vieren de verjaardag
19 april - Meivakantie
3 mei
6 mei
Start na de meivakantie
8 mei
Luizencontrole
8 mei
Verjaardag van de juffen groep 1/2
10 mei
Gebedsgroep van De Wegwijzer in de
lerarenkamer ZW om 8.30 uur.
Gebedspunten kun je mailen naar:

gebedsgroep@wegwijzer-wbd.nl

15 mei
15 mei
16 mei
22 mei
22 mei
22 mei
22 mei
23 mei
24 mei
29 mei
30/31
mei

Hieronder vindt u de link naar de opening van de gebedsgroep:
https://drive.google.com/file/d/1VGBA
6O4bSvdGmOJQg5SjDTfts8aGgym8/vie
w?usp=sharing
Laatste dag inschrijven A4-daagse
Spelletjesmiddag groep 1/2E
Juf Marleen en Bernd gaan trouwen
Inloopochtend CJG
Groep 4C naar de kinderboerderij
Verjaardagen team Zonnewijzer groepen 5 t/m 8: Feest!
Spelletjesmorgen groep 1/2D
Spelletjesmiddag groep 1/2A
Schoolreisje voor de groepen 3 en 4:
vertrek Karolingersweg
Juf Elise en meester Ruben gaan trouwen
Hemelvaartsvakantie

Let op: veranderde data
14 juni

14 juni

Schoolreisje voor de groepen 5 t/m 7:
vertrek Hoogstraat
(i.p.v. vrijdag 24 mei)
Groep 8 is vrij!
Podiumpresentatie groepen 4

Met vriendelijke groeten,
Team van De Wegwijzer

