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September 2019
START SCHOOLJAAR 2019-2020
Na een heerlijke zomer stonden op maandag 2
september alle meesters en juffen van beide
locaties van De Wegwijzer klaar om de kinderen op
te vangen. De week voor het begin van het
schooljaar was er heel hard gewerkt om alles
startklaar te krijgen: lokalen zijn grondig
schoongemaakt, er is verhuisd, klassen werden
keurig ingericht, dozen uitgepakt, ramen
beschilderd…..
Samen gaan we er een mooi jaar van maken!

Voor vragen over zaken die met de klas van uw
zoon of dochter te maken hebben, kunt u
natuurlijk in eerste plaats terecht bij de
leerkracht(en) van uw kind. Voor alle overige zaken
kunt u contact opnemen met:
● de directeur Aart Molendijk, locatie
Wegwijzer, tel. 572672 of 06 13165514
amolendijk@wegwijzer-wbd.nl
● de adjunct-directeur Betsy Maat, locatie
Zonnewijzer, tel. 574542 of 06 23965038
bmaat@wegwijzer-wbd.nl
Het maandjournaal kunt u tegemoet zien aan het
begin van elke maand. We versturen alle mail via
ons administratiesysteem Parnassys. Wijzigingen
kunt u doorgeven aan onze administratieve kracht
Ineke Riga: iriga@wegwijzer-wbd.nl
Mocht u niet zeker zijn van uw mailadres in ons

systeem check dat dan bij de groepsleerkracht
tijdens de informatieavond.
In verband met de privacywetgeving mogen de
groepsleerkrachten geen klassenlijsten met namen
en adressen meer meegeven van de kinderen uit
de groep.
WAT DOEN WE VOOR EEN ANDER
Elke woensdag staat er in de groep een potje klaar
voor “Wat doen we voor een ander”.
Van harte aanbevolen!
WELKOM
Na de zomervakantie zijn er veel nieuwe kinderen
op De Wegwijzer begonnen:
In groep 1/2A zijn Esmee Westdorp, Tijn Klaus,
Lissa van Rossum, Thijs Carsouw en Bodhi Rees
begonnen.
In groep 1/2B hebben Collin van der Geer, Olle van
Es, Julia van Eckeveld en Noor Haxe een leeg
stoeltje gevonden.
In groep 1/2C hebben ze plaats gemaakt voor Liza
Ruitenbeek, Eva Keuzenkamp, June Hoogendoorn,
Linne Riedstra en Joris Stormbroek.
In groep 1/2D maken Lotte Vernooij, Sten Goeman,
Puck Wilhelm en Janne Drent de groep nog
gezelliger.
In groep 1/2E is het heel gezellig met Sjors Verkerk,
Eefje van der Horst, Sam van Gooswilligen, Lef
Budding, Sophie Vernooij, Siem van der Brink en
Tyrone Jeurissen.
In groep 1/2F is Josefien van de Horst begonnen.
In groep 6A zijn Floor Buunen en Siënna Jeurissen
begonnen en Marit Schellings heeft een plekje in
groep 7A gevonden.
Alle nieuwe leerlingen wensen we een fijne
basisschooltijd toe: veel plezier!

GEBOREN
Liz (1/2B) en Noa (1/2E) van Leeuwen hebben een
broertje gekregen. Hij heet Morris.
Van harte gefeliciteerd familie Van Leeuwen!
Lekker genieten en heel veel geluk.
EXTRA OPROEP: 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.
PERSONALIA
Juf Ellen Rentier, leerkracht beeldende vorming bij
ons op school, heeft haar 40-jarig jubileum op De
Wegwijzer gevierd. Van harte gefeliciteerd juf
Ellen! We hopen nog heel lang van jouw creatieve
lessen en jouw creatieve en gezellige inbreng in
het team te mogen genieten!

We feliciteren ook juf Helma Vonk. Helma is
geslaagd voor Leraarondersteuner Basisonderwijs.
Ze heeft vorig schooljaar een opleiding gevolgd en
ze is met vlag en wimpel geslaagd. Wij hadden ook
niet anders verwacht!!
Een leraarondersteuner voert in de dagelijkse
praktijk allerlei activiteiten uit die bijdragen aan
het verzorgen van adequaat onderwijs aan
individuele leerlingen of groepjes leerlingen. Ze
ondersteunt de leerkracht en draagt hiermee bij
aan de ontwikkeling van de leerlingen. We zijn erg
blij met de ondersteuning van Helma!
KLEDINGACTIE OUDERRAAD
De ouderraad houdt geen kledingacties meer.
Jammer, jammer….Reshare (Leger des Heils) is
gestopt met het ophalen van de kleding bij
scholen. Om extra gelden voor de ouderraad te
generen, die ten goede komen aan de kinderen,
zijn ze op zoek naar nieuwe acties. Misschien hebt
u nog ideeën?
TYPECURSUS
Computers zijn in de klas en voor het maken van
het huiswerk niet meer weg te denken. Blind en
met tien vingers typen is daarom een groot
voordeel.
Er zijn verschillende aanbieders op de markt, die
dat graag aan de kinderen willen leren. Daar zit
natuurlijk wel een kostenplaatje aan verbonden!
Marieke Beijert-Zorn biedt na schooltijd een
typecursus aan van Gigakids. Zij begeleidt de
aangemelde kinderen zelf na schooltijd op de
Zonnewijzer en ze moeten thuis oefenen met een
online programma. Binnenkort krijgen de kinderen
van de bovenbouw daar een flyer over mee.
Van harte aanbevolen!
Ook krijgen de kinderen een flyer mee van LOI-Kids
en Pica Typen. Die bieden ook een typecursus aan,
maar dan helemaal online zonder persoonlijke
begeleiding. U kunt dus kiezen!
DE BASISSCHOOL APP

U kunt deze app downloaden en installeren via de
appstore (voor apple-gebruikers) of via playstore
(voor android-gebruikers).

Wist u dat
 u op de app snelle korte berichten kunt
ontvangen. Zo bent u snel en up to date
geïnformeerd.
 u deze berichten kunt terugvinden onder
het ‘tandwieltje’ in de app
 er op de app een formulier staat waarmee
u uw kind kunt ziekmelden.
 dat als u uw kind ziek meldt via de
formulieren op de app, beide leerkrachten
hier een mailtje van krijgen.
 er op de app een formulier staat waarmee
u verlof kunt aanvragen.
 alle teamleden op de app staan met hun
functie en meestal ook nog met foto.
 alle vrije dagen overzichtelijk op de app te
zien zijn.
 de contactgegevens van onze school
gemakkelijk te vinden zijn op onze app.
KLASSENOUDER OP DE WEGWIJZER
Op de Wegwijzer en op de Zonnewijzer zijn we
voor alle groepen op zoek naar klassenouders.
Het is de bedoeling dat iedere groep 1 of 2
klassenouders krijgt. Zij bieden praktische
ondersteuning bij activiteiten in de groep van hun
kind. Ook helpen zij bij het organiseren van
ouderhulp.
Wanneer u voldoende tijd heeft om u in te zetten
als klassenouder kunt u zich aanmelden bij de
leerkracht van uw kind. U meldt zich in principe
aan voor een jaar. Bij meerdere aanmeldingen
maakt de leerkracht een keuze.
Tijdens de informatieavonden (groep 1 t/m 8)
zullen de leerkrachten uitleg geven en vragen
beantwoorden.

KNOTSHOCKEY
Woensdagmorgen 25 september wordt het
jaarlijkse knotshockeytoernooi gehouden voor alle
kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 bij
hockeyvereniging Dorsteti op sportcomplex de
Mariënhoeve. Knotshockey is een wedstrijd met
hockeysticks van schuim en een zachte bal.
Het begint om 8.45 uur en is ongeveer om
12.00/12.15 uur afgelopen. Graag die morgen de
kinderen van de groepen 3, 4 en 5 brengen naar de
Mariënhoeve en ook daar ophalen.
Voor de begeleiding van de teams zoeken we nog
enthousiaste ouders. U kunt zich aanmelden bij de
leerkracht van uw kind!

LUIZENCONTROLE: DRINGEND HULP GEWENST!
Na iedere vakantie worden de haren van de
leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Willen we
een hoofdluisvrije school houden, dan zijn we
dringend op zoek naar nieuwe ouders, die willen
helpen controleren. Op beide locaties kunnen we
extra handen gebruiken, maar voor locatie
Wegwijzer hebben we bijna niemand!!
Aanmelden of wilt u meer informatie? Marieke
Beijert-Zorn (moeder van Mico uit groep 6B) is de
coördinator van deze activiteit. U kunt haar
bereiken via marieke_zorn@hotmail.com.
Replyen op deze mail kan natuurlijk ook!
STUDIEDAG
Maandag 28 oktober, aansluitend aan de
herfstvakantie, zijn de kinderen vrij. Er staat dan
een studiedag voor de leerkrachten gepland.
In de jaarplanning voor de ouders ontbrak een vrije
ochtend voor de kleuters:
woensdag 22 april 2020 zijn de kleuters vrij, omdat
ze in die week op vrijdagmorgen naar school gaan
in verband met de Koningsspelen.
FOTOGRAAF
De schoolfotograaf, Ankie Meutgeert, komt dit jaar
vijf dagen:
● Donderdag 12 september locatie
Zonnewijzer voor de groepen 8, 5B en 7A.
Alle groepsfoto’s locatie Zonnewijzer.
● Vrijdag 13 september locatie Zonnewijzer
voor de groepen 6, 5A en 7B.
Broertjes en zusjes die allebei op locatie
Zonnewijzer zitten.
● Maandag 16 september locatie Wegwijzer
voor de groepen 1/2A, 1/2B, 1/2C, 1/2D
en de groepen 4.
● Dinsdag 17 september locatie Wegwijzer
voor de groepen 1/2E, 1/2F en
de groepen 3.
Broertjes en zusjes die allebei op locatie
Wegwijzer zitten
● Woensdag 18 september
Alle groepsfoto’s op 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!
● De kinderen gaan met blote voeten op de
foto!

●

Een foto met broertjes en zusjes, die nog
niet op school zitten, kan voor of na
schooltijd worden gemaakt via een
intekenlijst.
● Broertjes en zusjes die op twee locaties
zitten en graag met elkaar op de foto
willen, moet u zelf regelen voor of na
schooltijd. Dit kan op beide locaties via
een intekenlijst.
● De intekenlijsten hangen bij de
hoofdingang.
● 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!
1E CONTACTAVOND: KENNISMAKINGSGESPREK
We willen uw kind graag goed leren kennen en
daarvoor hebben wij uw hulp nodig. We nodigen
daarom alle ouders, liefst beide, uit voor een
kennismakingsgesprek/voortgangsgesprek. Het
doel van het gesprek is om informatie uit te
wisselen over uw kind, de school- en thuissituatie
en hoe het kind de groep en de leerkracht ervaart.
Een ander doel is het bespreken van de
verwachtingen over en weer. Uw inbreng vinden
wij belangrijk en doet ertoe!
In de jaarplanning kunt u zien wanneer deze
gesprekken gehouden worden! Binnenkort
ontvangt u een mail met daarin de instructie voor
het digitaal inschrijven voor dit
kennismakingsgesprek. Inschrijven kan zowel voor
de avond als ook voor de middag na schooltijd.
GYMNASTIEK
Om op de juiste momenten de gymtas mee te
geven of mee te laten nemen volgt hier een
overzicht:
Groepen 3

Groepen 4

Groepen 5

Groepen 6

Groepen 7

Groepen 8

Donderdag:
blokuur Mariënhoeve
Vervoer: met de bus
Donderdag:
blokuur Mariënhoeve
Vervoer: met de bus
Maandag:
blokuur Walplantsoen
Vervoer: lopend
Maandag:
blokuur Walplantsoen
Vervoer: met de fiets
Dinsdag:
blokuur Walplantsoen
Vervoer: met de fiets
Dinsdag:
blokuur Walplantsoen

Vervoer: met de fiets
*blokuur = dubbele tijd
In de gymtas graag gymkleren: gympakje of een
broekje met een shirt, gymschoenen zijn verplicht!
INFORMATIE AVONDEN
Tijdens de te houden informatieavonden willen we
u alles vertellen over het “leven” in de groepen op
onze school. U kunt tevens kennismaken met de
gebruikte materialen en methoden.
U krijgt voor deze informatieavond een uitnodiging
van de leerkracht(en).
Kleutergroepen WW
Groepen 3 WW
Groepen 4 WW
Groepen 5 ZW
Groepen 6 ZW
Groepen 7 ZW
Groepen 8 ZW

16 oktober
17 september
19 september
19 september
16 september
10 september
12 september

NIEUWS UIT DE PLUSKLAS
Op maandag 16 september a.s. start de plusklas.
Ook dit schooljaar draaien we met 3 groepen. Op
de maandagochtend hebben de groepen 8 en 7
apart van elkaar hun plusklastijd en
maandagmiddag is groep 5/6 aan de beurt.
We zitten gezellig in het beeldend lokaal en
hebben daar alle ruimte.
De ouders van leerlingen die nieuw in de plusklas
zijn, ontvangen binnenkort een uitnodiging voor
een informatiebijeenkomst, waarin wordt
uitgelegd en toegelicht wat we allemaal doen.

CULTURELE VORMING
Volgende week starten ook de lessen drama, dans,
én muziek. De gymzalen zijn opgeruimd, de
muziekinstrumenten gepoetst…de talenten op De
Wegwijzer en De Zonnewijzer kunnen zich
presenteren!

PRIVACYWETGEVING
Vorig schooljaar hebben we u gevraagd om
toestemming voor het maken en publiceren van
foto’s en ander beeldmateriaal. U heeft hiervoor
een formulier ingevuld. Het betreft het digitaal
portfolio, de website, de app, Facebook en
schoolgids van De Wegwijzer. Ouders van nieuwe
leerlingen hebben dit formulier ook gekregen.
Wij gaan ervan uit dat dit toestemmingsformulier
nog steeds van toepassing is. Mocht u iets willen
wijzigen, neem dan contact op met Ineke Riga,
administratieve kracht van De Wegwijzer.
iriga@wegwijzer-wbd.nl
Ze is op maandag, woensdag en donderdag op
locatie Wegwijzer aanwezig.
VREEDZAME SCHOOL
Onze school werkt met het programma van de
Vreedzame School..
Dit programma wil een bijdrage leveren aan een
positief sociaal klimaat en de vorming van actieve
en ‘betrokken’ burgers.
Met het programma van De Vreedzame School
leren de kinderen om op een positieve manier met
elkaar om te gaan.
De kinderen leren op een democratische manier
beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te
leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de
groep.
Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw
kind naar school gaat, maar zorgt ook voor een
werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.
De Vreedzame School is een programma voor de
hele school.
Het programma van de Vreedzame School is zo
opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 thema’s
/ blokken aan bod komen:
Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming
omgaan met elkaar)
Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan
met conflicten)
Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over
communicatie)
Blok 4 We hebben hart voor elkaar (over
gevoelens)
Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij
(verantwoordelijkheid)
Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en
overeenkomsten).
In alle groepen wordt gedurende het schooljaar
tegelijkertijd aan dezelfde thema’s / blokken
gewerkt.
Meteen aan het begin van het schooljaar wordt
gestart met de lessen van Blok 1.

DATA/ACTIVITEITEN SEPTEMBER/OKTOBER
10 sept.
Infoavond groepen 7
12 sept.
Infoavond groepen 8
12.t/m 18 Fotograaf Ankie Meutgeert ZW en WW
sept.
16 sept.
Start plusklas
16 sept.
Infoavond groepen 6
17 sept.
Infoavond groepen 3
19 sept.
Infoavond groepen 4
19 sept.
Infoavond groepen 5
23 sept.
1e Contactmoment:
en 2 okt. kennismakingsgesprek
24 sept.
Fietsdag voor de groepen 3 en 4
25 sept.
Inloopochtend CJG op de WW: Centrum
voor Jeugd en Gezin.
25 sept.
Knotshockeytoernooi groepen 3, 4 en 5
27 sept.
Mariënhoeveloop 2019
2 okt.
Start Kinderboekenweek!
9 okt
Schriftjes bekijken voor de groepen 3 en
4 om 12.15 uur in de klas
14 okt.
Kunst Centraal: groepen 5 en 6 beeldend
15 okt.
Kunst Centraal: groepen 3 en 4 mediawijsheid
16 okt.
Verjaardagen team Zonnewijzer
16 okt.
Infoavond groepen 1/2
18 okt.
Verjaardagen leerkrachten groepen 4
21 t/m
Herfstvakantie plus aansluitend een
28 okt.
studiedag: kinderen vrij
29 okt.
Weer naar school
30 okt.
Luizencontrole
6 nov.
7 nov.

Studiemorgen kleuterleerkrachten: de
groepen 1/2 zijn vrij
Nationaal Schoolontbijt

Met vriendelijke groet,
Team van De Wegwijzer

