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Februari 2020
OPROEP OUDERRAAD
DE OUDERRAAD IS DRINGEND OP ZOEK NAAR
NIEUWE OUDERRAADSLEDEN. Met de zomervakantie verlaat een aantal trouwe leden de OR.
We hebben zeker vier of vijf nieuwe leden nodig
om de vele activiteiten op school draaiende te
houden.

GEBOREN
River Renkema uit groep 1/2B heeft een zusje
gekregen. Haar naam is Jacky.
Van harte gefeliciteerd en veel geluk samen!
PERSONALIA
Juf Denise Wouterse is begonnen in groep 3A.
Ze stelt zich graag aan u voor…

Wat doet de ouderraad (OR)?
De OR is een groep enthousiaste ouders van leerlingen van de Wegwijzer.
Ze houden zich onder andere bezig met het (mede)
organiseren van schoolactiviteiten. Hierbij valt te
denken aan het sinterklaasfeest, de kerstviering,
het kamp van groep 8, de paasviering, het schoolreisje, maar denk ook aan de avondvierdaagse, het
kleuterfeest, de musical….
Daarnaast beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan de organisatie van
bovenstaande activiteiten en soms aan aanvullende leermiddelen.
Lijkt het je leuk om de schoolactiviteiten (mede) te
organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat?
Herken jij jezelf hierin of ben je nieuwsgierig geworden?
Mail naar orwegwijzer@wegwijzer-wbd.nl of schiet
iemand van de ouderraad aan.
We ontvangen je met open armen!
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 1/2E is Lola Kroes begonnen. Veel plezier
op De Wegwijzer Lola!

Mijn naam is Denise Wouterse en ik ben 30 jaar. Ik
woon in Wijk met mijn gezin. Ik ben creatief, muzikaal en ga graag met mijn gezin op pad. Ik heb de
afgelopen 5,5 jaar met veel plezier gewerkt in Hilversum, maar ik wilde graag dichter bij huis werken. Eind januari ben ik gestart op De Wegwijzer in
groep 3A. Ik heb een fijne start gemaakt en word
heel vriendelijk ontvangen door collega’s, ouders
en kinderen. Ik ben aanwezig van maandag t/m
donderdag.
We wensen Denise heel veel succes toe op De
Wegwijzer!!

VOORLEESWEDSTRIJD
Woensdag 22 januari heeft Famke Neven uit groep
8B meegedaan aan de voorronde van De Nationale
Voorleeswedstrijd gemeente Wijk bij Duurstede.
Ze heeft prachtig voorgelezen en ze is door naar de
volgende ronde. Op naar de regionale kampioenschappen in Veenendaal.
We wensen Famke heel veel succes!!

NIEUWS UIT GROEP 3 - LETTERFEEST
Op woensdag 5 februari vierden de groepen 3 het
letterfeest! Ze hebben alle letters al geleerd, wat
een mijlpaal! Deze ochtend hebben ze genoten van
heerlijke taart, cake en koekjes, hebben ze letterbingo gespeeld en een letterspeurtocht gedaan.
Aan het eind van het feest heeft iedereen, van
meester Aart, zijn/haar letterdiploma gekregen!
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.
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 damkampioenschap voor de categorie B (voor
groep 6) vindt plaats op vrijdagmiddag 6 maart.
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.

BELLE EN HET BEEST!
De kop is er weer af! Op maandag 20 januari is het
nieuwe theaterseizoen van ouders en leerkrachten
van onze school weer van start gegaan. Dit jaar
spelen zij de voorstelling Belle en het Beest, maar
dan in de versie van onze theaterdocent Marleen.
De cast bestaat dit jaar uit 29 oude en splinternieuwe theatertalenten. De sfeer zit er al goed in
op de repetitieavonden dus dat belooft wat!
Op 20 en 21 april spelen we deze voorstelling
overdag voor alle kinderen van de school en op de
avonden is er natuurlijk ook weer een voorstelling
voor alle andere belangstellenden.
Vanzelfsprekend zijn de voorstellingen wederom in
het prachtige Calypso theater!
SCHOOLPROJECT REMBRANDT
Van 10 t/m 20 februari werken wij in alle groepen
aan het project Rembrandt & selfies uit de 21e
eeuw.
In dit project staat centraal, het schilderen van
(zelf)portretten en het werken aan poëzie.

Het schaakkampioenschap wordt gehouden op
vrijdagmiddag 7 februari.

Alle kinderen gaan een portret maken op A3 papier. Er komt op elke locatie, in de hal, een eregalerij. Uit elke klas worden er door alle kinderen en
de leerkracht (en misschien “Rembrandt”) 2 portretten gekozen voor de eregalerij.

Het damkampioenschap voor de categorie A ( voor
groep 7 en 8) vindt plaats op vrijdagmiddag 21
februari.

Voor de groepen 1 t/m 4 komt "Rembrandt" in de
klas.
De groepen 5 t/m 7 bezoeken het Rijksmuseum.

De groepen 8 bezoeken het Rembrandthuis.
Het project zal maandag theatraal worden geopend en zal op donderdagmiddag 20 februari om
14.15 uur worden afgesloten met een tentoonstelling van alle portretten. U ontvangt hierover nog
een mail.

•Het nadenken waar je boos van wordt en welk
gedrag je dan vertoont.
•Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet
nadenken over een oplossing.
•Het nadenken over buitensluiten als vorm van
pesten en wat dat met je doet.
•Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in
de groep niet prettig voelt.
•Hoe je het voor elkaar kunt opnemen.
•Hoe je het met elkaar leuk kan hebben.
•Het samen bedenken en verzorgen van een les
die iedereen leuk vindt.
DATA / ACTIVITEITEN FEBRUARI/MAART
7 febr.
10 t/m
21 febr.
13 febr.
13 febr.
14 febr.

SCHOOLREISJE GROEP 5 T/M 7
Het schoolreisje voor de groepen 5 t/m 7 hebben
we verplaatst naar donderdag 28 mei i.p.v. vrijdag
29 mei.
We hebben dit gedaan i.v.m. de pinksterdrukte en
de pinkstervakantie. We hopen zo minder last te
hebben van files onderweg en kunnen ouders die
een weekendje of weekje vakantie hebben geboekt ook meteen op vrijdag na schooltijd vertrekken!
VREEDZAME SCHOOL
Alle groepen gaan starten met blok vier:

14 febr.
17 febr.
18 febr.
19 febr.
21 febr.
21 febr.
21 febr.
24 t/m
28 febr.
3 maart
4 maart
6 maart
11 maart
12 maart
12 maart
18 maart

Blok 4:
We hebben hart voor elkaar
Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen en
ermee om te gaan.
De lessen zijn gericht op:
•Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
•Het herkennen en benoemen van gevoelens
•Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen.
•Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen
zien hoe anderen zich voelen.
•Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of
angst; het gaat erom hoe je ermee omgaat.

20 maart
23 maart
25 t/m
27 maart
30 maart
t/m 3 ap.
31 maart
20 en 21
april
28 mei

Schaaktoernooi bovenbouw in E. en E.
Start project 2: Rembrandt
Contactavond
Podiumpresentatie gr. 7
Bezoek Rijksmuseum: 7B, 6A, 6B en
helft groep 5B
Bezoek Het Rembrandthuis gr. 8A en 8B
Bezoek Rijksmuseum: 5A en helft gr. 5B
Spelletjesmiddag 1/2C
Reserve contactavond
Bezoek Rijksmuseum groep 7A
Verjaardag leerkrachten groepen 3
Damtoernooi Categorie A in E. en E.
Voorjaarsvakantie
Spelletjesmiddag groep 1/2A
Luizencontrole
Damtoernooi categorie B in E. en E.
Kunst Centraal: Het geluid dat niemand
hoorde – drama groep 7
Kunst Centraal: Het geluid dat niemand
hoorde – drama groep 8
Spelletjesmiddag groep 1/2D
Studiedag kleuterleerkrachten: kleuters
vrij!
Podiumpresentatie groepen 3
Spelletjesmiddag groep 1/2E
Kamp groep 8A
Kamp groep 8B
Spelletjesmiddag groep 1/2F
Schoolmusical: Belle en het Beest
Schoolreisje voor de groepen 5 t/m 7
Groep 8 is dan vrij!
Met vriendelijke groet,
Team van De Wegwijzer!

