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M A A N D J O U R N A A L

WAT DOEN WE VOOR EEN ANDER
In de maand december sparen we voor de goede
doelen die centraal staan bij de Goede Doelen
Markt op de avond van de kerstviering.
TERUGBLIK SINTERKLAAS
Donderdag 5 december bezocht Sinterklaas met
zijn Pieten De Wegwijzer!

December 2019
Anne Maas vindt het in groep 1/2D al heel gezellig.
Tessa Marchal stapt blij groep 1/2E binnen.
Salome van Os past helemaal in groep 6B.
Allemaal van harte welkom bij ons op school!
Heel veel plezier!
PERSONALIA
We nemen deze maand op de Zonnewijzer afscheid van Mo en Moes, die al 13 jaar het gebouw
van de Zonnewijzer tip top hebben schoongemaakt. Heel jammer dat ze gaan. Via dit maandjournaal willen we ze ook heel hartelijk bedanken
voor al hun inzet. We zullen de grapjes en de vrolijkheid van deze twee kanjers missen!
Schoonmaakbedrijf De Parel, die ook de ander
locatie verzorgt, zal ook onze locatie op zich nemen. Succes Paul en werknemers!!

Tot ziens Mo en Moes!

Wat hebben we genoten!

Het afscheid van juf Fleur komt dichterbij…. Na de
vakantie zal ze nog drie weken twee dagen voor de
groep staan. Dat is heel fijn en zegt alles over haar
grote betrokkenheid bij onze school.
Zo bouwen we langzaam af en kan ze de nieuwe
juf, Denise Wouterse, goed inwerken.
In het maandjournaal van februari meer over juf
Denise.

WELKOM
Nina van Rooijen is gestart in groep 1/2A. Josephine van der Burgh en Mila Vernooij hebben allebei
een leeg stoetje gevonden in groep 1/2B.

De laatste werkdag van Fleur valt op donderdag 23
januari. Ze neemt die dag afscheid van de kinderen
en van u als ouders. Over de invulling van die dag
wordt u later geïnformeerd, maar we maken er u

Wat een feest: de intocht op de Karolingersweg
met al die grote en kleine kinderen samen.

alvast op attent dat u na schooltijd van harte welkom bent om Fleur de hand te schudden en afscheid te nemen.
VERSIEREN VAN DE SCHOOL
Maandagavond 9 december willen de leden van
de ouderraad graag samen met u de scholen op
beide locaties in kerstsfeer brengen. Ze beginnen
om 19.45 uur. Voor koffie en iets lekkers wordt
gezorgd!
KERSTKNUTSELMIDDAG
Dinsdagmiddag 17 december is er de traditionele
kerstknutselmiddag op beide locaties. Er zijn veel
“workshops” in de school te vinden. Alle leerlingen
van beide locaties kunnen door de hele school zelf
kiezen welke activiteit(en) ze willen gaan doen.
Ook kunnen ze wat drinken en een marshmallow
dopen in de chocoladefontein. Het wordt vast een
gezellige middag!
KERSTMAALTIJD
We willen ook dit jaar van de kerstmaaltijd iets
bijzonders maken. Daar hebben we uw hulp bij
nodig. Vanaf donderdag 12 december hangen bij
alle groepen op beide locaties lijsten waarop u
kunt intekenen om iets lekkers te maken. De lijsten
van de groepen 4 uit de Windroos hangen op het
prikbord bij de hoofdingang van de Wegwijzer. U
kunt uw eigen specialiteit maken of één van de
ideeën die u op deze lijst vindt. De ervaring leert
dat kinderen meer eten van hartige lekkernijen,
dan van allemaal zoete dingen. U hoeft niet voor
de hele klas iets te maken, maar voor ongeveer
tien kinderen is vaak meer dan genoeg.
Het is handig om uw hapjes op schalen e.d. aan te
leveren op de avond zelf. Na afloop van de viering
kunt u uw spullen direct meenemen naar huis.
Voor vragen over het eten, kunt u zich melden bij
de klassenouders of bij iemand van de ouderraad.
BBB
Alle kinderen moeten voor de maaltijd zelf een
bord, een beker en bestek meenemen en het
liefst al op woensdag 18 december!
KERSTFEEST
We vieren Kerstfeest op school op beide locaties
op donderdag 19 december. Het thema van deze
kerst is Vrede dichtbij.
Het tweeduizend jaar oude Bijbelse geboorteverhaal van Jezus, opgeschreven door Lucas, helpt ons
om dat te ontdekken. Drie keer vraagt een engel
om geloof. De eerste engel vraagt Zacharias en
Elisabeth om te geloven, dat ze op hoge leeftijd
nog een zoon zullen krijgen: Johannes en dat hij de
opmaat is naar een betere toekomst. De tweede

engel vraagt Maria om te geloven dat zij de moeder van Gods Zoon zal worden: Jezus. Dit kind betekent het begin van een wereld van rechtvaardigheid en vrede. De derde engel vraagt eenvoudige
herders om te geloven in de vrede die God brengt
door de komst van Jezus.
’s Morgens is er een gezamenlijke viering in de hal
van de Zonnewijzer en in de hal van de Wegwijzer
voor de groepen op deze locaties. We gaan genieten van een kerstverhaal.
’s Middags om 12.00 uur zijn de kinderen vrij.
Avondprogramma 19 dec. locatie Wegwijzer
Op de Wegwijzer hebben we ’s avonds van 17.30 –
18.50 uur in de groepen een gezellige maaltijd en
een kleine viering.
Vanaf 17.15 uur kunnen de kinderen naar hun klas
gebracht worden via de gebruikelijke ingangen,
maar we vinden het fijn als u via het grote plein
naar uw eigen ingang loopt: er is daar van alles te
zien en te beleven.
Van 18.50 tot 19.00 uur zijn de ouders welkom in
de groep van hun kind om gezamenlijk nog enkele
liederen te zingen. We willen u vragen pas om
18.45 uur het gebouw binnen te komen.
Om 19.30 uur start de goede doelenmarkt op de
Zonnewijzer. Alle ouders en kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn daar ook van harte welkom!
Avondprogramma 19 dec. locatie Zonnewijzer
Op de Zonnewijzer hebben we ’s avonds van 18.00
– 19.20 uur in de groepen een gezellige maaltijd en
een kleine viering.
Vanaf 17.45 uur staan de deuren open voor de
kinderen.
Van 19.20 tot 19.30 uur zijn de ouders van de
groepen 5 t/m 7 welkom in de groep van hun kind
om gezamenlijk nog enkele liederen te zingen. We
willen u vragen pas om 19.15 uur het gebouw
binnen te komen.
In groep 8 moeten de kinderen de kraampjes op
tijd inrichten voor de goede doelenmarkt, dus
wordt er in deze twee groepen niet gezongen.
19.30 – 20.30 UUR GOEDE DOELEN MARKT EN
GEZELLIG HET JAAR AFSLUITEN OP DE ZONNEWIJZER.
Dit jaar houden we ook weer een Goede Doelenmarkt op het plein van de Zonnewijzer. De kinderen uit de groepen 8 presenteren op die markt
diverse goede doelen. De kinderen van groep 8
bedenken ook vaak leuke acties om zo hun goede
doel te ondersteunen met uw giften. Vanaf 19.45
uur zal het Wegwijzerkerstkoor op de Zonnewijzer

haar repertoire laten klinken, eveneens voor het
goede doel.
Er is gelegenheid voor alle ouders van beide locaties om het jaar gezellig af te sluiten met een hapje
en drankje. De ouderraad zal dat ook dit jaar weer
fantastisch verzorgen!
Donderdagmiddag én vrijdagmiddag zijn de kinderen om 12.00 uur vrij!
REMINDER STUDIEDAG
Maandag 27 januari 2019 zijn alle kinderen op
beide locaties vrij i.v.m. een studiedag voor het
hele team.
Woensdagmorgen 5 februari zijn alle kleuters vrij
i.v.m. een studiedag van de kleuterleerkrachten.
LEERLINGENRAAD
In het kader van het bevorderen van actief burgerschap is de leerlingenraad van De Wegwijzer bij
elkaar geweest. In alle groepen hebben we nieuwe
leesboeken kunnen aanschaffen op advies van de
leerlingenraad. Ze denken graag mee en hebben
veel ideeën.
Een verzoek van deze kinderen aan de ouders:
Kom meer met de fiets naar school en minder met
de auto. Beter voor het milieu en geeft ook minder parkeerproblemen met gevaarlijke/onoverzichtelijke situaties! De leerlingenraad
zegt: doen!
VOORLEESKAMPIOEN
Om schoolkampioen te worden, streden de kampioenen uit groep 7 en 8 voor de titel: Pepijn van der
Velden(7A) en Famke Neven (8B). De jury had het
zwaar….allebei lazen ze zo mooi voor, maar Famke
heeft nipt gewonnen.
Zij zal onze school vertegenwoordigen op de regionale kampioenschappen in de bibliotheek. De datum is nog niet bekend.

SCHAATS BIJ DUURSTEDE
Dinsdag 17 december gaan de kinderen van de
bovenbouw (5 t/m 8) schaatsen op de kunstijsbaan
op de Markt.
Meer informatie volgt.
LEERPLICHTAMBTENAAR
Ter informatie:
Vrijdagochtend 20 december, de laatste ochtend
voor de vakantie, is er vanuit de leerplichtambtenaar extra aandacht voor verzuim.
VREEDZAME SCHOOL
Dit keer een verslagje van groep 7B gemaakt door
Lieke, Isis en Marit.
De mediamasters (spannende game over de kansen en gevaren van de digitale media).
Wat is het?
Iedere basisschool heeft van 8 t/m 15 november
een week de tijd gehad om de levels van mediamasters te spelen. Je krijgt om de drie vragen een
filmpje te zien. Daarin worden vier kinderen van
een middelbare school uitgekozen om deze uitdaging aan te gaan. Ze moeten proberen om vierentwintig uur uit handen te blijven van de mediamasters van vorig jaar. Wij konden ze helpen door
vragen goed te beantwoorden.
Wat hebben wij gedaan/geleerd?
We hebben de levels van mediamaster gedaan.
Daarin hebben we geleerd hoe je met media om
moet gaan. Je had meerkeuzevragen, en je moest
vaak informatie zoeken om het antwoord te vinden. Daarvoor heb je de mediamaster app en we
hebben veel google moeten gebruiken.
De Bits
Bits is een soort geld wat je kan verdienen per
vraag. Met bits kan je de kinderen helpen om dingen vrij te spelen, zoals een drone of een zaklamp.
Waarom mochten de 4 kinderen uit de game geen
media gebruiken?
Ze mochten geen media gebruiken, omdat er dan
veel datasporen ontstaan. Datasporen zijn een
soort van kruimels die je achterlaat, zodat informatie zich verspreid . Het was erg lastig voor de kinderen om geen media te gebruiken. Waardoor de
mediamasters van vorig jaar het makkelijker kregen om de 4 kinderen te vinden.
Van Lieke, Marit en Isis

BEDANKT!
Als team van De Wegwijzer willen we iedereen die
deze drukke maand tijd heeft vrij kunnen maken
om op school te helpen, of nog gaat helpen, met
een van de vele activiteiten, hartelijk bedanken!!
DATA / ACTIVITEITEN
DECEMBER/JANUARI/FEBRUARI
9 dec.
12 dec.
17 dec.
17 dec.
19 dec.
20 dec.
6 jan.
8 jan.
8 jan.
14 jan.
20 jan.
22 jan.
23 jan.
3 febr.
5 febr.
5 febr.
7 febr.
7 febr.
10 t/m
21 febr.
13 febr.
13 febr.
18 febr.
19 febr.
21 febr.
21 febr.
21 febr.
24 t/m
28 febr.

School versieren voor Kerst
Lijsten voor het kerstdiner hangen bij
de lokalen
Schaats bij Duurstede
Kerstknutselmiddag
kerstviering
12.00 uur start kerstvakantie
Weer naar school: 2020!
Inloop CJG Wegwijzer
Luizencontrole
Spelletjesmiddag 1/2E
Spelletjesmiddag 1/2A
Spelletjesmiddag 1/2D en 1/2F
Afscheid Fleur
1e rapport en werkmap kleuters
Studiemorgen leerkrachten OB:
Kleuters vrij
Schriftjes bekijken in de groepen 3 en 4
Warme truiendag
Schaaktoernooi bovenbouw
Start project 2: Rembrandt
Contactavond
Podiumpresentatie gr. 7
Spelletjesmiddag 1/2C
Reserve contactavond
Verjaardag leerkrachten groepen 3
Podiumpresentatie gr. 5
Damtoernooi Categorie A
Voorjaarsvakantie

Vanaf deze plaats wensen we u fijne, stralende
dagen toe en een heel gelukkig 2020!
Vrede voor alle mensen!
Met vriendelijke groet,
Team van De Wegwijzer!

