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

Januari 2020
GELUKKIG NIEUWJAAR
Wij wensen u een gezond en gelukkig 2020 toe!

PERSONALIA

Volle vaart vooruit!

Met pijn in het hart nemen we op donderdag 23
januari afscheid van juf Fleur. Ze neemt die dag
afscheid van de kinderen en van u als ouders. U
bent na schooltijd van harte welkom om Fleur in
haar lokaal de hand te schudden en dag te zeggen!
Ook via dit maandjournaal willen we Fleur hartelijk
bedanken voor haar inzet en veel plezier wensen
bij Daily-Fit!

WAT DOEN WE VOOR EEN ANDER
Deze maand sparen we voor het epilepsiefonds.
Dit fonds zet zich al ruim 125 jaar in voor mensen
met epilepsie. Het doel is: ervoor zorgen dat, door
middel van wetenschappelijk onderzoek, epilepsie
een behandelbare aandoening wordt waar mensen
zo min mogelijk last van hebben.
Epilepsie is nog steeds niet te voorkomen of te
genezen. Daarom zet het fonds zich in voor een
toekomst zonder deze grillige aandoening!
Er is nog veel onderzoek nodig!
Van harte aanbevolen.
WELKOM
In groep 1/2B is Lano Vonk begonnen. Lynn de Ligt
heeft een leeg stoeltje gevonden in groep 1/2C en
Zoë de Ligt in groep 3C. Van harte welkom alle
drie!
Veel plezier op De Wegwijzer!
GEBOREN
Ramien Husseini uit groep 4A heeft een zusje gekregen Leyla.
Bij Salome van Os, groep 6A, is zusje Liva geboren.
Beide gezinnen van harte gefeliciteerd en veel
geluk samen!

SPECULAASACTIE GROOT SUCCES
In de aanloop naar Sinterklaas heeft bakker Koen
van Rossum (en vader van Sarah en Lissa) zich suf
gebakken om telkens weer de voorraad speculaas
voor De Wegwijzer aan te vullen. En wat was het
lekker.
Nogmaals heel hartelijk dank daarvoor!
U heeft voor € 2.050,- aan speculaas gekocht.
Een super resultaat!
Met wat hulp hebben we van dit brutobedrag een
nettobedrag kunnen maken en kunnen we één
duikelrek aanschaffen.
We gaan dus nog even verder op zoek naar wat
euro’s, want een duikelrek kost € 2.000,- maar de
veiligheidsondergrond die verplicht is, kost ook een
kleine € 2.000,-.
Wordt vervolgd.

TERUGBLIK KERST
Het Kerstfeest op de Wegwijzer was dit jaar weer
een mooie gebeurtenis.
Op locatie Wegwijzer genoten de kleutergroepen
in de ochtend van het mooie Dick Bruna kerstverhaal opgevoerd door de kleuters van juf Chantal en
afgewisseld met mooie liederen.
De groepen 3 t/m 8 keken in de ochtend naar het
pantomime kerstspel “Vadertje Panov” opgevoerd
door groep 7a van juf Anneke en groep 5a van
meester Ruben.
De vieringen ’s avonds in de klassen waren erg
mooi en waardevol. Elk kind genoot die avond van
het mooie kerstverhaal in zijn eigen groep en een
heerlijk kerstdiner. De kinderen zongen na de
maaltijd voor hun familie nog een paar kerstliederen. Het was een mooie dag en voor wie nog
energie had, kon een bezoek brengen aan de goede doelen kerstmarkt op het plein van de Zonnewijzer. Ook de ouderraad had weer met liefde een
kraam verzorgd.
De kinderen van groep 8 hebben zich die dag ingezet om de vrede dichtbij de mensen te brengen. Op
de Zonnewijzer stonden zij ’s morgens en ’s avonds
op de kerstmarkt maar liefst 10 goede doelen te
promoten.
Zo haalden zij samen €1.415,00 op.
Droomhuis Wijk bij Duurstede - €110,00
Mercy Ships: gezondheidszorg Afrika - €275,00
Dorcas: armoedebestrijding oost-europa - €100,00
Bartimeüs: gezondheidszorg - €120,00
Leger des Heils: maatschappelijke zorg - €110,00
Compassion: kinderen en jeugd - €210,00
World Vision: kinderen en jeugd - €140,00
St Gave: vluchtelingenzorg Nederland - €120,00
St. Tear Fund: armoede en kinderhandel stoppen €120,00
Mission Aviation Fellowship:gezondheidszorg afgelegen gebieden - €110,00

STUDIEDAG
Maandag 27 januari staat er een studiedag gepland. Alle kinderen zijn die dag dus vrij.
In het maandjournaal van december stond een
foutje. De studiedag op woensdag 5 februari voor
de kleuters moet woensdag 18 maart zijn. Dan zijn
de kleuters vrij.
CITO EN RAPPORTEN
De komende weken worden er in de groepen de
halfjaarlijkse toetsen van Cito afgenomen: de middentoetsen (M). Misschien handig om afspraken
onder schooltijd goed te communiceren met de
groepsleerkracht.
De rapporten gaan maandag 3 februari mee naar
huis. Voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) werken we in de groepen 5 t/m 8 met de zaakvakmethode Blink. We
geven voor deze vakken een letterbeoordeling:
goed, voldoende, matig en onvoldoende. We beoordelen het proces (inzet, werkhouding, het kunnen samenwerken, onderzoeksvaardigheden) én
het eindproduct (b.v. de presentatie, de muurkrant, het filmpje, het tijdschrift en de toets).

De bedragen zijn hoger dan de kinderen berekend
hebben, omdat het zendingsgeld van de maand
december (€60,00 ) en het geld van de ouderraadkraam (€ 140,50) verdeeld is onder de 10 doelen.
Tevens zijn de bedragen naar boven aangevuld op
hele euro's.

NIEUWS UIT GROEP 3
Na de voorjaarsvakantie vragen wij de ouders van
de kinderen uit de groepen 3 om 's ochtends niet
meer mee de klas in te komen. Dit omdat wij graag
de "tijd en ruimte" willen hebben om alle kinderen
bij binnenkomst persoonlijk te kunnen begroeten.
Natuurlijk mag u nog meelopen naar de kapstok of
de juf even snel aanschieten als u iets belangrijks
te melden heeft.

Een aantal organisaties stuurden al bedankbrieven.
Zij bedanken ons voor de inzet van alle groep 8kids en hun leerkrachten Ook bedanken ze een
ieder die een gift gaf aan de diverse doelen. Zo
maken we de boodschap van kerst echt waar!

SCHAKEN EN DAMMEN
De kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen meedoen met de schaak- en damkampioenschappen.
Na een interne strijd tussen de schaak- en damfanaten worden de teams op school samengesteld.

Het kerstkoor zong die avond prachtige liederen!
We hebben genoten!

Het schaakkampioenschap wordt gehouden op
vrijdagmiddag 7 februari.

Training voor dit toernooi is mogelijk op de dinsdagavond bij de Schaakclub De Doredenkers.
Het damkampioenschap voor de categorie A ( voor
groep 7 en 8) vindt plaats op vrijdagmiddag 21
februari.
Het damkampioenschap voor de categorie B (voor
groep 6) vindt plaats op vrijdagmiddag 6 maart.
Zoals gebruikelijk zal er ook worden gestreden om
de Jo Spanjer wisselbokaal. De bokaal kan worden
gewonnen door de school die over de twee kampioenschappen de beste resultaten behaalt in categorie A.
De winnaar van het schaken krijgt de Louis Hijweegen wisselbokaal.
De kampioenschappen worden gehouden op
vrijdagmiddag in het Woonzorgcentrum Ewoud
en Elisabeth Gasthuis.
U bent van harte welkom om te komen kijken
naar de spannende wedstrijden.
Aanvang toernooi: 13.00 uur tot 18.00 uur.

en betrokken inwoners uit de gemeente. Geen
papieren tijger, maar een concrete en praktische
invulling van drie gezamenlijke ambities met als
hoofddoel:
Zoveel mogelijk mensen kunnen met plezier sporten en bewegen.
De drie gezamenlijke ambities:
- Vitale sport- en beweegaanbieders met een positieve sportcultuur
- Meer en beter bewegen voor kinderen van 0-12
jaar
- Zonder belemmeringen bewegen voor iedereen
(inclusief sporten en bewegen)
NIEUWE TRAINING STERK STAAN
In het voorjaar 2020 start een nieuwe training
‘Sterk staan’ in Wijk bij Duurstede in het educatief
centrum van de kinderboerderij De Vliert.
Start: woensdag 4 maart 2020. De intakegesprekken worden gepland in de maand januari.
Zie bijgevoegde flyer voor meer informatie en
aanmelding.
DATA / ACTIVITEITEN JANUARI/FEBRUARI

NATIONAAL SPORTAKKOORD
Maandag 9 december is er in de gemeente Wijk bij
Duurstede het Nationaal Sportakkoord getekend.
Meester Johan heeft hierbij De Wegwijzer vertegenwoordigd en hij zal ook actief blijven om de
ambitie 'Meer en beter bewegen voor kinderen
van 0-12 jaar' verder uit te werken. Daarnaast zit
Meester Johan ook in de regiegroep, die de andere
groepen die ambities uitwerken, aanstuurt.
Dit is het sportakkoord van de gemeente Wijk bij
Duurstede:
In de herfst van 2019 ontwikkeld en samengesteld
door sportaanbieders, maatschappelijke partners

14 jan.
20 jan.
22 jan.
23 jan.
27 jan.
3 febr.
5 febr.
5 febr.
7 febr.
7 febr.
10 t/m
21 febr.
13 febr.
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18 febr.
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21 febr.
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24 t/m
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Spelletjesmiddag 1/2E
Spelletjesmiddag 1/2A
Spelletjesmiddag 1/2D en 1/2F
Afscheid Fleur
Studiedag: alle kinderen vrij!
1e rapport en werkmap kleuters
Spelletjesmiddag 1/2B
Schriftjes bekijken in de groepen 3 en 4
Warme truiendag
Schaaktoernooi bovenbouw in E. en E.
Start project 2: Rembrandt
Contactavond
Podiumpresentatie gr. 7
Spelletjesmiddag 1/2C
Reserve contactavond
Verjaardag leerkrachten groepen 3
Podiumpresentatie gr. 5
Damtoernooi Categorie A in E. en E.
Voorjaarsvakantie
Damtoernooi categorie B in E. en E.
Studiedag kleuterleerkrachten: kleuters
vrij!
Met vriendelijke groet,
Team van De Wegwijzer!

