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.
WELKOM
Bowis Reitsma en Milou Bergkamp zijn begonnen
in groep 1/2A.
River Renkema heeft een leeg stoeltje gevonden in
groep 1/2B.
Van harte welkom op De Wegwijzer!
GEBOREN
In groep 1/2E heeft Lef Budding een zusje gekregen
en ze heet Niv.
In groep 1/2A heeft Milou Bergkamp ook een zusje
gekregen. Ze heet Fiona.
In groep 7B heeft Milan van Ditmarch een broertje
gekregen. Hij heet Jay.
Wat een feest in deze gezinnen! Van harte gefeliciteerd! Lekker genieten van de kleine wondertjes!
PERSONALIA
Er zijn van die berichten, die we liever niet sturen
en daar is dit er één van!
Na 15 jaar gaat Fleur den Heijer onze school verlaten. Zoals u wellicht weet heeft Fleur naast de
passie voor primair onderwijs ook een passie op
het gebied van sport. Zij krijgt de kans om lesgegeven en sporten te combineren als clubmanager van
Daily-Fit. En na heel veel piekeren en denken, heeft
ze besloten dit te gaan doen. Fleur kennende zal
dat zeker een succes worden! Met ingang van 1
januari 2020 gaat zij daar aan de slag. We verliezen
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met het vertrek van Fleur niet alleen een fantastische juf en coördinator, maar ook een heel fijn
mens! Maar als Wegwijzer hebben we de slogan
dat je mag groeien in je talent. Hoe mooi is het dan
als één van de collega's haar passie volgt en een
sprong in het diepe waagt. Natuurlijk laten we
Fleur niet zomaar gaan. Binnenkort informeren we
u over het afscheid.
We horen u denken: oei en dat met het lerarentekort... Inmiddels hebben we al een rijtje met namen van leerkrachten die we graag op de plek van
Fleur zouden zien binnen De Wegwijzer. En deze
week gaat ook de vacaturemelding uit binnen onze
Stichting, zoals dat is vastgelegd bij sollicitatieprocedures. We zijn ervan overtuigd, dat we een kundige en plezierige juf of meester voor groep 3A
weten te vinden. De Wegwijzer is een fijne plek om
te werken!
SPECULAASACTIE
Het duikelrek op de
Zonnewijzer is afgekeurd. Binnenkort
wordt het geheel
verwijderd. Erg jammer, want de kinderen spelen er graag mee.
Daarbij is het duikelrek op locatie Karolingersweg
zo populair dat de wachttijden in de pauzes flink
oplopen.
We willen graag twee nieuwe duikelrekken aanschaffen voor beide locaties!! Nieuwe duikelrekken
kosten flink wat geld, daarom houden we binnenkort een speculaasactie. We verkopen speculaas en
een deel van de opbrengst mogen we zelf houden.
Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.
VAN DE OUDERRAAD
Op 31 oktober heeft de jaarvergadering van de
Ouderraad van de Wegwijzer plaats gevonden.

Tijdens deze vergadering zijn de jaarstukken, zoals
u die eerder per mail heeft ontvangen, goed gekeurd. Ook is tijdens de jaarvergadering de ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 definitief
vastgesteld en wel op € 39,- euro per kind.
In tegenstelling tot vorig jaar ontvangt u dit jaar
geen brief, maar zal u het verzoek de ouderbijdrage over te maken via de mail en de schoolapp ontvangen. We gaan werken met een nieuw facturatiesysteem, WIS Collect. In de mail staat een link,
die u automatisch inlogt.

WIE WORDT VOORLEESKAMPIOEN?
“Leg je boek nu maar weg, je kunt hier niet de hele
dag gaan zitten lezen!” De juffen en meesters van
de groepen 6 t/m 8 krijgen er soms een punthoofd
van. Het leesvirus heeft weer toegeslagen,
want……. de voorleeswedstrijd is weer gestart!
In november en december zijn de wedstrijden in
de groepen. In een spannende voorleesfinale tussen de winnaars uit groep 7 en 8 zal worden beslist
wie De Wegwijzer zal gaan vertegenwoordigen bij
de regionale voorleeswedstrijd.
Doe je best en vooral…VEEL LEESPLEZIER!

Mocht u de vrijwillige bijdrage niet kunnen of willen betalen of heeft u vragen over de vrijwillige
bijdrage neemt u dan contact op met Bas Mus,
penningmeester OR, via orwegwijzer@wegwijzerwbd.nl
Is het voor u momenteel financieel niet mogelijk
om te betalen, neem dan contact op met Aart
Molendijk.
Marjolein Maigret komt de ouderraad versterken.
Haar zoon Olle is net begonnen in groep 1/2B bij
juf Anke. Van harte welkom Marjolein. We zijn blij
met je hulp.
VERHALENPRET
De kinderen van de kleutergroepen krijgen binnenkort bezoek van een echte schrijfster/illustratrice.
In elke klas komt Mylo Freeman langs. Zij laat zien
hoe ze tekent, ze vertelt het verhaal van Prinses
Arabella en ze laat de kinderen zelf aanvullingen
maken en tekenen. Zo maken ze kennis met een
echte schrijfster/illustratrice en ontdekken ze dat
een boek echt door iemand wordt bedacht en
gemaakt.
Verhalenpret is een activiteit uit het Cultuurprogramma.
De groepen A, B en C zijn op 11 november aan de
beurt en de groepen D, E en F op 12 november.
HOOFDLUIS
De hoofdluis vindt het op dit moment heel gezellig
op De Wegwijzer……wij vinden het wat minder
gezellig! Graag alle kinderen thuis goed controleren. Kijk vooral goed bij de haargrens, achter de
oren enz. dus op warme plekjes op het hoofd van
uw kind. Mocht u hoofdluis constateren, geeft u
dat dan door aan de leerkracht van uw kind en dan
uw kind graag grondig behandelen? Voor meer
informatie verwijs ik u naar de website van de
RIVM.
https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-overhoofdluis

SINTERKLAAS
U ontvangt binnenkort een uitgebreide mail over
het Sinterklaasfeest, maar alvast wat data op een
rij:
 Dinsdag 12 november: lootjes trekken in
de groepen 5 t/m 8.
 Donderdagavond 14 november: versieren
van de school o.l.v. de Ouderraad.
We kunnen uw hulp goed gebruiken!
 Op dinsdag 26 november zetten alle kinderen van beide locaties hun schoen,
want de Rommelpieten zijn in aantocht…….Spannend!
 Woensdag 27 november: Rommelpieten.
 De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 brengen op woensdag 4 december tussen
14.00 uur en 15.00 uur hun surprise in de
klas op locatie Zonnewijzer.
 Donderdag 5 december zal de Sint onze
school bezoeken. De groepen 1 t/m 4
gaan tot 12.00 uur naar school. De groepen 5 t/m 8 gaan gewoon tot 14.30 uur
naar school.
 De intocht is voor alle kinderen op de locatie Wegwijzer. De kinderen van de Zon-




newijzer beginnen dus op 5 december op
locatie Wegwijzer. Na de intocht gaan ze
samen met de meester of juf terug naar
hun eigen locatie om het feest verder te
vieren.
Sint gaat aan het eind van de morgen naar
locatie Zonnewijzer.
Alle kinderen krijgen ’s morgens iets te
drinken en te eten. Voor de kleine pauze
hoeven de kinderen dus niets mee te nemen!

FIETSENKEURING
Vrijdag 6 november en woensdag 12 november
staat de jaarlijkse fietsenkeuring door VVN op het
programma. We hopen dat er veel fietsen aan het
eind van de ochtend met de OK sticker weer naar
huis gaan
SCHOOLFOTOGRAAF
Voor alle vragen over de schoolfoto’s kunt u zich
melden bij Ankie Meutgeert Fotografie:
info@ankiemeutgeert.nl
Tel.: 0618886327
Ankie heeft ook een opa en oma pakket aangemaakt, maar die was in eerste instantie niet zichtbaar op de website. Nu is het pakket wel zichtbaar!
Als u dat pakket graag zou willen, maar een ander
pakket al heb besteld, neem dan contact op met
Ankie.
VERSIEREN VAN DE SCHOOL
Donderdagavond 14 november willen de leden
van de ouderraad graag samen met u de scholen
op beide locaties in sinterklaassfeer brengen. Ze
beginnen om 19.30 uur. Voor koffie en iets lekkers wordt gezorgd!
Er hangen intekenlijsten op diverse plekken in de
school.
Op maandagavond 9 december gaan we de beide
scholen versieren voor Kerst. Ook dan rekenen we
op uw hulp.
NIEUWE MEDIATOREN
Afgelopen maand ontvingen de nieuwe mediatoren uit groep 7 hun diploma en nu kunnen ze aan
de slag als mediator tijdens het speelkwartier.
Veel succes Bobbie, Celine, Demi, Isis, Marit en
Thije.
Conflicten oplossen doen de kinderen zelf, maar
mochten ze er niet uitkomen dan kunnen ze jullie
hulp goed gebruiken en de hulp van de mediatoren
uit groep 8. Succes!

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Binnen de Wegwijzer is ook de medezeggenschapsraad actief, in de wandelgangen afgekort tot
MR en inmiddels alweer in het derde jaar in de
huidige samenstelling. Wij zijn gevormd uit een
delegatie van leerkrachten en ouders. Veelal zijn
wij op de achtergrond aan het werk rond onderwerpen als het Schoolplan, Formatieplan, ARBO en
andere zaken die voortkomen uit de Wet op de
Medezeggenschap. Naast onze inzet binnen de
Wegwijzer zijn wij ook actief in de GMR van de
Oorsprong, de stichting waarvan de Wegwijzer
onderdeel uitmaakt. We doen dit met veel plezier
en vinden het zeker van belang ook u als ouder
goed te informeren over onze activiteiten, daarom
zult u met regelmaat iets kunnen gaan lezen in dit
Maandjournaal. Meer informatie kunt u vinden op
https://www.wegwijzer-wbd.nl/mr/wat-doet-demr.
In het huidig tijdsgewricht waarin onderwijskwaliteit, bekostiging en de zorg voor voldoende goed
toegeruste leerkrachten hoog op de maatschappelijke agenda staan, willen wij ook expliciet ons
standpunt delen. De MR is er voor leerling, leerkracht en ouders. In die hoedanigheid is het van
groot belang dat zij mede zorg draagt voor de kwaliteit waarmee onderwijs gegeven en ontvangen
kan worden, nu en op de lange termijn. Binnen de
Wegwijzer verkeren wij in de gelukkige omstandigheid dat situaties waarin klassen naar huis moeten
worden gestuurd, of roulerende leerkrachten voor
de groep moeten staan, nog niet zijn voorgekomen. Wij zullen ons tot het uiterste inspannen dat
ook zo te houden, daarom ondersteunen wij de
leerkrachten en de directeur van de Wegwijzer in
hun voornemen gehoor te geven aan de stakingsoproep van 6 november. De MR vindt het van
zorgvuldigheid en verantwoordelijkheidsgevoel
getuigen dat na de toekenning van een forse investering in het onderwijs het voornemen tot staken is
ingetrokken door de Oorsprong en Wegwijzer,
uiteraard met behoud van het individueel stakingsrecht van de leerkracht. De boodschap die daarbij

vanuit de directeur van de Wegwijzer werd afgeven was volslagen helder en ondersteunen wij
volledig. Dit sterkt ons, en naar wij hopen alle ouders, in de overtuiging dat dergelijke besluiten
slechts na zorgvuldige afweging van belangen worden genomen en enkel indien er sprake is van
uiterste nood.
Naast onze steun in de oproep om meer middelen
richten wij ons ook op de juiste inzet van deze
middelen. Al afgelopen schooljaar zijn er zogeheten “werkdrukgelden" beschikbaar gekomen. In
samenspraak met de leerkrachten zelf zijn deze
aangewend voor zaken die de werkdruk ook werkelijk verlichten. Ook in het nieuwe convenant van
OCW en de bonden zit weer een deel wat op deze
wijze besteed kan worden. Als MR kijken wij mee
en praten wij mee over de besteding. Naast middelen en de juiste inzet hiervan vindt de MR ook dat
het tijd wordt dat we het vak leerkracht meer
moeten promoten. Voor goed onderwijs in de
toekomst is het van belang dat het imago van leerkracht verbetert en de instroom op de Pabo toeneemt. Gelukkig wordt dat standpunt ook door de
directie en leerkrachten van de Wegwijzer gedeeld
en gebeurt hier al heel veel mee. Wij zijn met hen
in gesprek en zetten onze eigen netwerken in om
dit verder te verbeteren. Tot slot is dit jaar het
Schoolplan 2019-2023 ingegaan, zeker niet het
minst belangrijke onderwerp, in dit plan worden
onder meer de didactische voornemens van de
Wegwijzer uiteengezet. Bij alle commotie rond
onderwijs zouden we bijna vergeten dat het uiteindelijk gaat om “gewoon” goede methoden die
passen bij de huidige tijd en onze kinderen goed
voorbereiden op hun eigen toekomst. Als MR
stemmen wij in met dit plan en is het een van onze
taken om te volgen of de inhoud ook uitgevoerd
wordt. Met veel plezier en enthousiasme hebben
we als MR de afgelopen jaren ons werk gedaan en
met nog meer plezier blijven wij ons de komende
periode inzetten voor een goede leer- en werkomgeving voor onze kinderen en leerkrachten. Heeft u
ideeën die ons kunnen helpen het vak leerkracht of
de Wegwijzer in het bijzonder te promoten, dan
horen wij dat graag.

VERANDERDE DATUM KONINGSPELEN
De koningsspelen wordt dit jaar gehouden op vrijdag 17 april i.p.v. vrijdag 24 april. De kleuters gaan
op vrijdag 17 april ook ’s morgens naar school. De
vrije morgen van woensdag 22 april komt daarmee te vervallen: de kleuters gaan gewoon naar
school.

PAX KINDERHULP
Stichting Pax Kinderhulp houdt zich al sinds 1961
intensief bezig met het organiseren van vakanties/
verblijven voor minderbedeelde kinderen. Ook dit
jaar hopen ze weer zo’n 1200 jongens en meisjes in
de schoolgaande leeftijd en afkomstig uit het buitenland een onbezorgd verblijf te kunnen aanbieden in een Nederlands gezin. Misschien iets voor
u? Kijk voor meer informatie op de website van Pax
Kinderhulp: www.paxkinderhulp.nl

Team van De Wegwijzer.

DATA/ACTIVITEITEN NOVEMBER/DECEMBER
8 nov.
9 nov.
11 nov.
12 nov.
12 nov.
13 nov.
13 nov.
14 nov.
18 nov.
18 nov.
19 nov.
20 nov.
21 nov.
21 nov.
26 nov.
27 nov.
27 nov.
27 nov.
28 nov.
28 nov.
3 dec.
4 dec.
5 dec.
9 dec.
17 dec.
19 dec.
20 dec.
17 april

Fietsenkeuring locatie Zonnewijzer
Orgelkids
Verhalenpret groep 1/2 A, B en C
Verhalenpret groep 1/2 D, E en F
Fietsenkeuring locatie Wegwijzer
Inloop CJG op De Wegwijzer
Kijkochtend
School versieren voor Sinterklaas.
Alle hulp is welkom vanaf 19.30 uur!
Tussenrapportage individueel werk voor
de groepen 7 en 8
Spelletjesmiddag groep 1/2F
Spelletjesmiddag groep 1/2D
Schriftjes bekijken in ge groepen 3 en 4
Spelletjesmiddag groep 1/2A
Kijkochtend
Schoen zetten
Rommelpieten
Contactavond
Spelletjesmorgen groep 1/2E
Finale voorleeswedstrijd voor de groepen 7 en 8
Spelletjesmiddag groep 1/2C
Spelletjesmiddag groep 1/2B
Surprises brengen 5 t/m 8 op de Zonnewijzer tussen 14.00-15.00 uur
Sinterklaasfeest!!
School versieren voor Kerst
Kerstknutselmiddag
kerstviering
12.00 uur start kerstvakantie
Koningsspelen!
Met vriendelijke groet,

