Karolingersweg147
Postbus 366
3960 BJ Wijk bij Duurstede
Telefoon (0343)-572672
Fax (0343)-597698
E-mail: info@wegwijzer-wbd.nl
Website: www.wegwijzer-wbd.nl
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WAT DOEN WE VOOR EEN ANDER
De Boeg is een ‘bijna-thuis’ voor kinderen uit
kwetsbare gezinnen. In de weekenden en
vakanties kan hier gelogeerd worden en ook biedt
het een buitenschoolse opvang. Er wordt
gezamenlijk gekookt en gegeten en kinderen krijgen er veel persoonlijke aandacht. De Boeg
ligt in De Horden, vlakbij het nieuwe skatepark.
Onze school wil voor de kinderen van De
Boeg een paar BMX-fietsen bij elkaar sparen, zodat
ook zij naar hartenlust kunnen spelen in
het skatepark.
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Oktober 2019
PERSONALIA
Op donderdag 26 september hebben we na schooltijd met het hele team afscheid genomen van onze
juf Nella Slagter. Niet een echt afscheid, want we
hopen Nella nog vaak op school te zien en misschien kan ze hier en daar nog iets oppakken t.a.v.
de leerlingenzorg.
Ook via dit maandjournaal willen we Nella heel
hartelijk bedanken voor haar tomeloze inzet en
betrokkenheid bij onze school. Jammer dat ze om
gezondheidsredenen moet stoppen. We zullen
haar missen!

WELKOM
In groep 1/2A is Karel de Rooij begonnen.
In groep 1/2B zijn we heel blij met Liz van Leeuwen.
In groep 1/2C heeft Abel van Burg een leeg stoeltje
gevonden.
In groep 1/2D vinden Lauren Nieuwenhuizen, Harm
van Woudenberg en Jouk van der Mark het al heel
gezellig.
In groep 1/2E maken Vigo Vernooij en Thijs
Breddels het nog gezelliger.
Van harte welkom op De Wegwijzer. We wensen
jou een fijne schooltijd toe!
We hebben van Nella voor beide locaties een
prachtig beeldje gekregen: een jongen en een
meisje!

GEBOREN
Er staan blauwe muisjes op tafel bij Job van ’t
Klooster uit 3A en Gijs uit 2C, want broertje Tom is
geboren.
Er staan roze muisjes op tafel bij Daley van Rooijen
uit 1A, want zusje Ivy is geboren. Ook bij Jenna
Knijff uit 3B staan er roze muisjes op tafel, want
Rosie is geboren! Wat een feest!
Alle gezinnen van harte gefeliciteerd! We wensen
jullie veel geluk toe!

TERUGBLIK
 Knotshockeytoernooi
Woensdag 25 september zijn de groepen
3 t/m 8 heel sportief bezig geweest op de
hockeyvelden. De wedstrijdjes werden fanatiek gespeeld, maar de scheidsrechters
uit groep 8 hebben de boel goed onder
controle gehouden.



Mariënhoeveloop
Vrijdag 27 september hebben de groepen
6 t/m 8 meegedaan met de Mariënhoeveloop. De kinderen hebben allemaal fantastisch gelopen en genoten.
Dit jaar viel alleen Kyra van Schuppen uit
groep 8A in de prijzen. Wel veel vierde
plaatsen, dus net naast het podium.

STUDIEDAG
Aansluitend aan de herfstvakantie staat er op
maandag 28 oktober een studiedag gepland.
Alle kinderen van De Wegwijzer zijn dan vrij!
KINDERBOEKENWEEK 2019
Op woensdag 2 oktober ging de Kinderboekenweek van start. Het thema van de Kinderboekenweek 2019 is REIS MEE.

Tijdens de opening van deze week namen astronauten ons mee de ruimte in.
De voorstelling werd afgesloten met de dans van
Kinderen voor Kinderen. Het was weer genieten
geblazen!
De afsluiting van de Kinderboekenweek is op
woensdag 9 oktober.
Aan het eind van de ochtend gaan alle kinderen
van locatie Zonnewijzer ‘kleedjelezen’ op locatie
Karolingersweg. Groep 8 leest voor aan groep 4,
groep 7 leest voor aan groep 3, groep 6 leest voor
aan 1/2 A, B en C en groep 5 leest voor aan 1/2 D,
E en F. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 moeten
op die ochtend zelf een kleedje (of badlaken) en
een boek, dat geschikt is voor die leeftijd, meenemen.

Om 12.00 uur zullen we op het grote plein van de
Karolingersweg de kinderboekenweek afsluiten.
We zouden het erg leuk vinden als u komt kijken!
Vanaf 12.15 uur is in de hal van de Karolingersweg
ook dit jaar weer een boekenmarkt van boekhandel Pettinga. We nodigen u van harte uit om te
komen kijken.
In de bijlage bij dit maandjournaal zit een flyer met
meer informatie. Belangrijk is dat u contant geld
meeneemt, aangezien er niet gepind kan worden.
En bij aankoop van € 10,- aan kinderboeken krijgt u
natuurlijk het kinderboekenweekgeschenk cadeau.
Zeker de moeite waard dus!
Alvast heel veel leesplezier gewenst!
❖ BELANGRIJK: de kinderen van locatie
Zonnewijzer moeten dus die ochtend
worden opgehaald bij locatie Karolingersweg of gaan met uw toestemming
zelf naar huis. U kunt ook de leerkracht
van uw kind vragen uw kind mee te nemen naar locatie Zonnewijzer na 12.15
uur.
❖ Na de afsluiting heeft u de mogelijkheid
om een prachtig kinderboek aan te schaffen bij boekhandel Pettinga in de hal van
De Wegwijzer. Boekhandel Pettinga staat
van 12.15 tot 13.15 in de hal van locatie
Karolingersweg (contant betalen).
SCHOOLKERKDIENST
Zondag 6 oktober wordt er een schoolkerkdienst
gehouden in de RK Johannes de Doper kerk voor
de groepen 4, 5 en 6 (7 en 8 is natuurlijk ook van
harte welkom!). Aanvang: 09.30 uur.
Het thema van deze dienst is: Bonifatius: Geef de
fakkel door!
Zondag 13 oktober vindt in de Grote Kerk op de
Markt de schoolkerkdienst plaats voor de leerlingen en ouders van de kinderen van groep 1, 2 en
3. Ook daar is het thema Bonifatius: “Zomaar te
gaan”. Aanvang: 10.00 uur.
Van harte welkom!
KLEINE KINDEREN WORDEN GROOT
Na de herfstvakantie mogen de kinderen uit de
groepen 3 na de eerste bel 8.25 uur naar binnen
worden gebracht i.p.v. 8.15 uur. Kunnen ze eerst
nog even lekker spelen op het plein!
KIJKOCHTENDEN
Ook zo benieuwd naar De Wegwijzer “in bedrijf”?
Op dinsdagmorgen 5 november, op woensdagmorgen 13 november en op donderdagmorgen 21
november bent u van harte welkom om een kijkje
te nemen in de klas(sen) van uw kind(eren).

Er hangen bij de verschillende lokalen vanaf dinsdag 29 oktober, na de herfstvakantie, intekenlijsten. De lijst voor de groepen in de Windroos komt
dan te hangen op het prikbord bij de hoofdingang.
We vragen u om geen jongere broertjes en/of
zusjes mee te nemen tijdens de kijkochtenden.
Ook filmen en/of foto’s maken van de klas, kunnen
we i.v.m. de nieuwe AVG niet toestaan. Een foto
waar uw kind alleen opstaat, mag natuurlijk wel.
Van harte welkom en veel kijkplezier.
JAARVERGADERING OR
Op donderdag 31 oktober a.s. staat de jaarvergadering van de ouderraad van De Wegwijzer gepland. Deze jaarvergadering wordt gehouden aan
het begin van een reguliere ouderraadsvergadering. Tijdens deze open vergadering worden de
financiën van het afgelopen schooljaar besproken
en vastgesteld. Binnenkort ontvangt u alle financiele stukken via de mail.
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor deze jaarvergadering van de ouderraad. De vergadering
wordt gehouden op locatie Wegwijzer en begint
om 20.00 uur.
ORGELKIDS
In de Grote Kerk op de Markt wordt een orgel
nagebouwd uit Engeland uit het jaar 1617: een
Harrison orgel. Dit orgel wordt in november feestelijk in gebruik genomen.
Op zaterdag 9 november kunnen de leerlingen van
de groepen 5 t/m 8 zich opgeven om zelf een orgel
te bouwen en ze kunnen natuurlijk ook het nieuwe
orgel bekijken. De kinderen ontvangen hier maandag een flyer over met nog meer informatie. Het
aanmeldstrookje graag inleveren bij de groepsleerkracht.
Zie voor verdere informatie/flyer ook de bijlage bij
dit maandjournaal.
LUIZENCONTROLE
Na de herfstvakantie worden op woensdag alle
kinderen op beide locaties gecontroleerd op
hoofdluis. We kunnen nog steeds meer hulp gebruiken. Vooral op locatie Wegwijzer!
Op de controledagen graag bij geen gel of vlechtjes in de haren van de kinderen!
ROEFELDAG
“Roefelen” komt van het Belgische woord “roefelen” dat snuffelen of ontdekken betekent. Op dinsdag 22 oktober, de dinsdag in de herfstvakantie,
mogen de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 roefelen in Wijk bij Duurstede. Ze kunnen een kijkje
nemen bij de brandweer, kijken bij de sluizen,
helpen bij een dierenarts etc. In de flyer die de

kinderen uit deze groepen hebben meegekregen,
kunt u meer informatie vinden.
Inschrijven: 9 oktober vanaf 19.00 uur
De roefeldag is gratis.
TRAINING SAMEN STERK
Santé Partners (Vitras en STMR zijn samengegaan
onder de nieuwe naam Santé Partners) geven in
het voorjaar 2020 weer een nieuwe training ‘Sterk
staan’ in Wijk bij Duurstede, locatie: kinderboerderij De Vliert.
Start: woensdag 4 maart 2020. .
Zie bijgevoegde flyer voor meer informatie en
aanmelding.
VREEDZAME SCHOOL
Wij starten met de lessen uit Blok 2 (We lossen
conflicten zelf op). Het doel van de lessen in dit
blok is kinderen te leren op een positieve manier
met conflicten om te gaan.
De lessen zijn onder andere gericht op het verschil
tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil
van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders
doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent.
Je zoekt naar win-win oplossingen.
Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten
met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie.
We leren kinderen dat je op drie manieren kunt
reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt
niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je
bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je
komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de
ander: je zoekt naar een win-win-oplossing.
In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OPKAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen
dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET
UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch
naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en
met kritiek omgaat. En wordt ook gekeken
naar conflicten in de wereld en de rol van
de Verenigde Naties.

DATA/ACTIVITEITEN OKTOBER/NOVEMBER
2 t/m 11 Kinderboekenweek!
okt.
6 okt
Schoolkerkdienst in de RK Johannes de
Doper kerk voor de groepen 4 t/m 8

7 okt.
8 okt.
9 okt.
9 okt
10 okt
13 okt.
14 okt.
15 okt.
14 okt.
15 okt.
16 okt.
16 okt.
21 t/m
28 okt.
29 okt.
30 okt.
31 okt.
31 okt.
6 nov.
6 nov.
7 nov.
8 nov.
9 nov.

Spelletjesmiddag groep 1/2B
Spelletjesmiddag groep 1/2A
Afsluiting Kinderboekenweek op de
Karolingersweg
Schriftjes bekijken voor de groepen 3 en
4 om 12.15 uur in de klas
Spelletjesmiddag groep 1/2F
Schoolkerkdienst Grote Kerk op de
Markt voor de groepen 1 t/m 3
Spelletjesmiddag groep 1/2D
Spelletjesmiddag groep 1/2C
Kunst Centraal: groepen 5 en 6 – beeldend
Kunst Centraal: groepen 3 en 4 – mediawijsheid
Verjaardagen team Zonnewijzer
Infoavond groepen 1/2
Herfstvakantie plus aansluitend een
studiedag: kinderen vrij
22 oktober: Roefeldag.
Weer naar school
Luizencontrole
Spelletjesmiddag groep 1/2E
Jaarvergadering OR Wegwijzer
Studiemorgen kleuterleerkrachten: de
groepen 1/2 zijn vrij
Fietsenkeuring locatie Wegwijzer:
eisen zie bijlage
Nationaal Schoolontbijt
Fietsenkeuring locatie Zonnewijzer
Orgelkids

Met vriendelijke groet,
Team van De Wegwijzer.

