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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Juli 2019
TERUGBLIK
Nog even en dan zit schooljaar 2018-2019 erop.
Het jaar is voorbij gevlogen! We hebben met plezier les gegeven aan uw kinderen. Dankjewel voor
uw vertrouwen!
Ook alle ouders die op welke manier dan ook hebben bijgedragen om de verschillende activiteiten te
organiseren en te begeleiden, willen we hartelijk
bedanken voor hun inzet voor onze school. We
hopen in het nieuwe schooljaar weer een beroep
op u te mogen doen.

Een Intern Begeleider (IB'er) is binnen een onderwijsinstelling voor primair onderwijs belast met de
ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het
zorgbeleid van de school en de begeleiding van
leraren.

Iedereen die op wat voor manier betrokken is bij
De Wegwijzer willen we een fijne zomervakantie
toewensen. Even geen druk…alles lekker loslaten.
Op maandag 2 september zien we elkaar weer!
BEREIKBAARHEID IN DE VAKANTIE
Mocht u in de vakantie vanwege dringende zaken
contact willen opnemen met de school, dan kunt u
bellen met Aart Molendijk op nummer
0613165514 of met Betsy Maat 0623965038.
DIGITAAL PORTFOLIO
Maandag ontvangt u het rapport en of de werkmap van uw kind(eren) Daarin kunt u de ontwikkeling van uw kind(eren) op allerlei gebieden volgen.
Voor de ontwikkeling bij de cultuur educatieve
vakken kijkt u natuurlijk in het digitaal portfolio van
uw kind(eren)!
U kunt het bewonderen op de website
http://dewegwijzer.schoolfolio.nl
Uw kind weet de gebruikersnaam en het wachtwoord om in te loggen.
De vakdocenten beeldend, dans, muziek en drama
zijn samen met uw kind(eren) weer heel druk geweest met het vullen van het portfolio met nieuw
materiaal.
Van harte aanbevolen!
PERSONALIA
Annelies Mollema en Marije Neven, allebei intern
begeleiders bij ons op school, hebben hun diploma
Intern begeleider, een post-HBO-opleiding, gehaald. Van harte gefeliciteerd allebei

Kim Rossen is geslaagd als leerkracht basisonderwijs. Kim van harte gefeliciteerd! We hebben er in
onderwijsland een fantastische leerkracht bij!
Henriëtte van den Berg, juf in groep 1/2, gaat met
pensioen. We willen Henriëtte hartelijk bedanken
voor haar inzet voor onze school. Nu mag ze lekker
genieten van de vrije tijd.
KLEUTERFEEST
Donderdag 4 juli was er weer een gezellig kleuterfeest met als afsluiting een poppenkastvoorstelling
in de open lucht. Verder hebben de kinderen genoten van spelletjes, knutselen, schminken, het
springkussen en een ritje met de trein. Alle hulpouders enorm bedankt voor jullie inzet!

dacht actief mee, kwam met goede ideeën en een
aantal van u met een onderwijsbevoegdheid heeft
inmiddels ook ervaren hoe het is om les te geven
op onze school.
Iedereen heel hartelijk dank!
Ik hoop dat we komend jaar een bruisend Wegwijzerjaar hebben, maar op het gebied van de vervanging een iets rustiger jaar!
Aart Molendijk

HULP TIJDENS PAUZE BIJ DE KLEUTERS
Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar
mensen die tijdens de middagpauze van de kleuters buiten willen zijn bij de kinderen. Er lopen
altijd 2 volwassenen buiten.
Het gaat om 1,5 uur en het is van 11.45 uur tot
13.15 uur.
Elk half uur zijn er 2 andere groepen buiten.
We zijn op zoek naar mensen voor de maandag,
dinsdag en donderdag.
Mocht u één of meerdere dagen dit willen doen ,
neemt u dan contact op met
Anke de Jong: adejong@wegwijzer-wbd.nl
Wanneer u wekelijks komt ontvangt u een kleine
vergoeding.
EEN HEFTIG JAAR
We hebben een heftig jaar achter de rug wat betreft de gezondheid van een aantal collega’s. Er
waren dit jaar, anders dan in andere jaren, meerdere collega’s langdurig afwezig.
En u begrijpt met alle verhalen van het gebrek aan
(inval) leerkrachten dat dit tot flink wat hoofdbrekens heeft geleid bij de directie van de school.
Ik ben dan ook apetrots op ons team, dat we deze
vervangingen hebben kunnen organiseren met
bijna allemaal bekende gezichten!
Parttime collega’s die een heel groot deel van het
jaar meer zijn komen werken, de locatieleider van
de Zonnewijzer en andere collega’s met ambulante
taken binnen de school die voor de klas gingen en
hun eigenlijke werkzaamheden van die dag ’s
avonds en of in het weekend inhaalden.
Dit alles leidde ertoe dat we geen klassen naar huis
hebben hoeven sturen en/of klassen hebben hoeven samenvoegen!
Dit is helaas schering en inslag op dit moment in
primair onderwijsland.
Het was ook fijn te ervaren dat er begrip bij u als
ouders was als er eens 3 verschillende gezichten in
de week voor de klas stonden. En een aantal van u

OUDERRAAD
In de laatste vergadering hebben we ook afscheid
genomen van Marisca Geijtenbeek als ouderraadslid. Marisca willen we ook via het maandjournaal
hartelijk bedanken voor haar inzet voor onze
school. Jammer dat je ermee gaat stoppen.
Na de zomervakantie beginnen er vier nieuwe
ouders in de ouderraad: Claudia Pol, Marcia van
Rooijen, Linda van Basten en Linda Oostra.
Van harte welkom! Veel plezier met jullie nieuwe
taak binnen onze school.
FOTOGRAAF
In de tweede en derde week na de zomervakantie
komt onze schoolfotograaf Ankie Meutgeert portretfoto’s maken.



Donderdag 12 en vrijdag 13 september op
locatie Zonnewijzer
Maandag 16 t/m woensdag 18 september
op de locatie Wegwijzer

Er wordt van de kinderen een studioportret gemaakt. Ook van broertjes en zusjes. Alle foto’s
komen op een site te staan en met een inlogkaartje
kunt u dan uw keuze bepalen. De foto’s worden
thuisgestuurd.
Nog enkele aandachtspunten:
 De achtergrondkleur wordt dit schooljaar:
wit.
 Een foto met broertjes en zusjes, die nog
niet op school zitten, kan voor of na
schooltijd worden gemaakt via een intekenlijst.
 Een foto met broertjes en zusjes, die op
school hebben gezeten, dus met oudere
broertjes en zusjes, kunnen intekenen na
schooltijd.
 Broertjes en zusjes die op twee locaties
zitten en graag met elkaar op de foto willen, moet u zelf regelen voor of na school-




tijd. Dit kan op beide locaties via een intekenlijst.
De intekenlijsten hangen bij de hoofdingang vanaf dinsdag 2 september.
Bij intekenen geldt: vol is vol!!!

Let wel op: op alle fotodagen op uw locatie moet
uw kind er fotogeniek uitzien, want de ervaring
leert, dat dingen anders lopen dan gepland. Enige
flexibiliteit is gewenst!
Na de vakantie krijgt u meer informatie.
EHBO
Beide groepen 8 zijn geslaagd voor het EHBOexamen!
Van harte gefeliciteerd allemaal!

TYPEDIPLOMA GIGAKIDS
In mei en juni hebben twee groepen van bij elkaar
17 kinderen uit groep 6, 7 en 8 hun typediploma
gehaald. In 12 fysieke lessen die ze op de Zonnewijzer kregen, hebben ze via het typeprogramma
van GigaKids blind en met tien vingers leren typen.
De cursusleidster kon ook online zien hoe ze thuis
oefenden en zo nodig reminders of adviezen mailen. Tijdens de lessen deden de kinderen naast hun
type-oefeningen ook typespelletjes of wedstrijdjes, en vaak viel er zelfs wat te winnen.
Ze hebben flink hun best gedaan, en waren dan
ook superblij en trots op hun diploma!

In september zal Marieke Beijert-Zorn deze cursus
opnieuw op de Zonnewijzer aanbieden.
LEERLINGENRAAD
De leerlingenraad is dit schooljaar verschillende
keren bij elkaar geweest. Fantastisch om te zien
hoe serieus de afgevaardigden van de verschillende groepen dit oppakken. Wat hebben ze bereikt
dit schooljaar:
 Er is een ideeënbus voor de leerlingen
gemaakt. Die staat in de hal.
 De kinderen hebben in samenspraak met
de groepen een speelgoedlijst samengesteld voor het buitenspelen in de pauzes.
Materialen zijn aangeschaft voor het
nieuwe schooljaar. Jan van Amerongen
heeft het schuurtje aangepast met mooie
speelgoedbakken.
 Lijstjes met nieuwe boeken voor de stilleesbibliotheek zijn gemaakt. Nu nog kijken of we ergens geld kunnen generen om
de boeken te kunnen betalen……
 We hebben gepraat over: muziek tijdens
het zelfstandig werken, de toiletten, een
ruilbibliotheek in de hal van de school,
ventilatoren in de klas, fietsen buiten het
schoolplein neerzetten, een nieuwe basket….en nog veel meer.
OORSPRONG NIEUWS
Beste ouders en verzorgers van leerlingen van De
Oorsprong,
Onze algemeen directeur, Harrie Groeneveld, heeft
het bestuur te kennen gegeven vanaf begin komend schooljaar met prepensioen te willen gaan.
Wij zijn Harrie zeer erkentelijk voor de meer dan
40 jaar die hij bij De Oorsprong werkzaam was. Wij
zijn dankbaar voor de betrouwbare samenwerking
en wensen hem een goede tijd toe genietend van
andere dingen die het leven ook te bieden heeft.
Met vriendelijke groet, Debora Strijbos, voorzitter
bestuur SPCO De Oorsprong.
BELANGRIJKE DATA NIEUWE SCHOOLJAAR
Herfstvakantie : 21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie
: 23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvak.
: 24-02-2020 t/m 28-02-2020
Pasen
: 10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie
: 27-04-2020 t/m 05-05-2020
Hemelvaart
: 21-05-2020 en 22-05-2020
Pinksteren
: 01-06-2020 t/m 05-06-20
Zomervakantie : 20-07-2020 t/m 28-08-2020

Graag de volgende studiedagen van het team
noteren in uw agenda. De kinderen zijn dan vrij!
Maandag 28 oktober 2019: alle kinderen vrij
Maandag 27 januari 2020: alle kinderen vrij
Woensdag 20 mei 2020: alle kinderen vrij
Woensdag 8 juli 2020: alle kinderen vrij
Woensdag 6 november 2019 en woensdag 18
maart 2020 zijn de kleutergroepen vrij in verband
met twee studieochtenden voor de onderbouwleerkrachten.
De vrijdagmiddag voor de kerstvakantie en de
vrijdagmiddag voor de zomervakantie zijn de kinderen vrij vanaf 12.00 uur.
In de eerste week na de zomervakantie ontvangt u
het volledige overzicht van schooljaar 2019 - 2020.
DATA/ACTIVITEITEN SEPTEMBER
2 sept.
Start nieuwe schooljaar: 2019-2020
10 sept.
Informatieavond groepen 7
12 sept.
Informatieavond groepen 8
12 en 13 Fotograaf locatie Zonnewijzer
sept.
16, 17 en Fotograaf locatie Wegwijzer
18 sept.
16 sept.
Informatieavond groepen 6
17 sept.
Informatieavond groepen 3
19 sept.
Informatieavond groepen 4
19 sept.
Informatieavond groepen 5
23 sept.
Startgesprekken: kennismakingsgespreken 2 okt. ken
24 sept.
Fietsdag groep 3 en 4
25 sept.
Inloop CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)
25 sept.
Knotshockeytoernooi groepen 3, 4 en 5
27 sept.
Mariënhoeveloop bovenbouw
Met vriendelijke groeten,
Team van De Wegwijzer

