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Maart 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.
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
In de maanden maart en april halen we geld op
voor Edukans. Zij zijn een project gestart voor Syrische vluchtelingen.
Na 8 jaar burgeroorlog is meer dan de helft van de
Syrische bevolking gevlucht. De meeste vluchtelingen wonen in kampen in buurlanden Jordanië,
Turkije, Irak en Libanon.
De toekomst van een hele generatie kinderen
dreigt in rook op te gaan. Dat mag niet gebeuren.
Een kind op de vlucht mag niet kansloos zijn. Edukans zorgt ervoor dat kinderen weer naar school
kunnen gaan. En dat is hard nodig!

WELKOM
In groep 1/2A zijn Sophie Twigt en Lauren Veenendaal begonnen. Anne-Fleur van Mourik heeft een
leeg stoeltje in groep 1/2C gevonden. Aimée van
Kerkhof vindt het in groep 1/2D al heel gezellig
Toby Roeleveld past in groep 1/2E er heel goed bij!
Boyd Roeleveld is begonnen in groep 4A. Op de
Zonnewijzer in groep 7B is Daan Peters ingestroomd.
Allemaal van harte welkom op De Wegwijzer!!!!
PERSONALIA
We hebben afscheid genomen van juf Kim. Kim is
vorig schooljaar geslaagd voor de pabo-opleiding.
Na de vakantie heeft ze in verschillende groepen
dagen voor haar rekening genomen. Vooral bij de
kleuters en in groep 5B. Nu is ze 3 maanden op reis
met een vriendin in Azië. Na de vakantie gaat ze
orthopedagogiek studeren en misschien valt ze af
en toe nog een dagje bij ons in. Dat zou fijn zijn!
Goede invallers kunnen we wel gebruiken.
Kim willen we ook via het maandjournaal bedanken voor haar inzet voor onze school.

TERUGBLIK SCHOOLPROJECT REMBRANDT
Van 10 t/m 20 februari werkten wij in alle groepen
aan het project Rembrandt & selfies uit de 21e
eeuw.
De zelfportretten neergezet naast de selfies van
onze tijd met daar doorheen een lijn met poëzie.
Prachtig al die zelfportretten van onze bijna 500
kinderen. Mooie herinneringen die iedereen zich
later nog zal herinneren: de theatrale opening, de

bezoeken aan het Rijksmuseum en het Rembrandthuis, Ruud Waltman die in de huid van
Rembrandt was gekropen.
Ook heel fijn dat er zo veel belangstellenden naar
het werk van de kinderen kwamen kijken.
Afgelopen maandag hebben alle kinderen de Rembrandtkrant, met een bijdrage uit alle groepen,
mee naar huis gekregen. Mooi om te bewaren!
Kortom dit project was een parel die we kunnen
toevoegen aan onze school waar cultuureducatie
een belangrijke plaats inneemt.

BLUES 4KIDS
Op dinsdag 31 maart gaan de groepen 6, 7 en 8
kijken naar een blues voorstelling van blues muzikant Big Bo Brocken en partner Vera van Faassen.
Ze ontwikkelden ook een volwassen versie van dit
blues verhaal. Op 31 maart ’s avonds is dat te zien
in theater Calypso. Voor meer informatie verwijs ik
u naar de flyer in de bijlage.
DATA / ACTIVITEITEN MAART/APRIL
11 maart
12 maart
12 maart
18 maart

INVULLEN ENQUETE
Denkt u aan het invullen van de enquête Sociale
veiligheid en welbevinden van uw kind op het
mailadres van de eerste verzorger in ons administratiesysteem? U kunt de vragenlijst maar een
keer invullen. Neem daarvoor uw oudste kind in
gedachten, want daarmee hebt u het meeste ervaring.
Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 5
minuten. We zijn erg blij met een grote respons:
het geeft ons een goed beeld van het onderwijs op
De Wegwijzer.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
De vragenlijst staat open tot en met vrijdag 13
maart 2020.
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!
De groepen 3 en 4 gaan op vrijdag 15 mei op
schoolreis. Die datum blijft hetzelfde.

20 maart
20 maart
23 maart
25 t/m
27 maart
31 maart
1 t/m 3
april
31 maart
8 april
9 april
9 april
10 april
13 april
15 april
15 apr
16 apr.
16 april
17 april
20 april
20 en 21
april
21 april
27 april
t/m 5
mei
15 mei
28 mei

Kunst Centraal: Falling dreams – drama
groep 7
Kunst Centraal: Falling dreams – drama
groep 8
Spelletjesmiddag groep 1/2D
Studiedag kleuterleerkrachten: kleuters
vrij!
Podiumpresentatie groepen 3
Damtoernooi categorie B in E. en E.
Spelletjesmiddag groep 1/2E
Kamp groep 8A
Blues 4 kids voor de groepen 6 t/m 8
Kamp groep 8B
Spelletjesmiddag groep 1/2F
Schriftjes bekijken in de groepen 3 en 4
Paasviering
Spelletjesmiddag groep 1/2B
Goede vrijdag: kinderen vrij
2e Paasdag: kinderen vrij
Inloop CJG
Centrale eindtoets groep 8
Spelletjesmiddag groep 1/2C
Koningsspelen
Rapport kleuters
Tussenrapportage individueel werk
Schoolmusical: Belle en het Beest
Schoolvoetbaltoernooi groep 8
Meivakantie

Schoolreisje voor de groepen 3 en 4
Schoolreisje voor de groepen 5 t/m 7
Groep 8 is dan vrij!
Met vriendelijke groet,
Team van De Wegwijzer!

