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Juni 2020
kunnen zij één kind een maand lang van een maaltijd per dag voorzien.
WELKOM
In groep 1/2B is Nora Meininger begonnen. Diede
van Gelderen en Rosalie Quartel hebben een leeg
stoeltje gevonden in 1/2C. Quinn van der Vaart
vindt het in groep 1/2D al heel leuk. Lisa van Rossum maakt groep 1/2E nog gezelliger. Chloé van
Koolwijk en Saar Dorrestijn weten groep 1/2F al
heel goed te vinden! Allemaal van harte welkom!
Veel plezier op De Wegwijzer!
DE SCHOLEN VOLLEDIG OPEN
De scholen zijn weer open! Heerlijk om weer met
de hele klas samen te zijn! Ook weer even wennen
aan de volle klassen, want een halve klas werkt net
iets rustiger, maar het enthousiasme van de kinderen en de energie die er heerst, doet ons goed.
Om als leerkracht 1,5 meter afstand te houden, is
lastig. Je vergeet het snel. Maar volgens de richtlijnen geven de kinderen het virus niet of nauwelijks
door, waardoor voor de leerkrachten het risico
gelukkig gering is. Ook werken we met spatschermen in verschillende groepen, waardoor fysiek
dichtbij helpen goed mogelijk is.
De kinderen hebben thuis hard gewerkt en we zijn
super trots op onze ouder(s)/verzorger(s) die de
kinderen zo goed hebben begeleid. Nu zijn wij
weer aan zet!
WAT DOEN WE VOOR EEN ANDER
In de maanden juni en juli halen wij geld op voor
Orange Babies.
"Afrika wordt hard geraakt door de gevolgen van
de Covid-19 pandemie. Door de maatregelen in de
projectlanden zijn de meeste projecten en alle
scholen gesloten. Wij kunnen de kinderen nu niet
meer opvangen en zij zitten noodgedwongen
thuis."
https://orangebabies.nl/
Hun doel is om kinderen in Afrika te voorzien in
hun eerste levensbehoefte: voeding. Voor €10,-

FESTIVITEITEN ONDERBOUW:
Aan het einde van het schooljaar is er in de onderbouw normaal gesproken een juffenfeest en een
kleuterfeest. Door de beperkingen die er nu gelden
zal het er dit jaar anders uit zien.
Het juffenfeest van 17 juni wordt verplaatst naar 1
juli.
Op 2 juli staat het kleuterfeest gepland. Dit kunnen
we nu niet organiseren op de manier die we gewend zijn, namelijk met heel veel hulp van ouders.
De week van 29 juni t/m 2 juli zal voor de kinderen
van de onderbouw een feestweek worden met
elke dag een bijzondere activiteit waar geen ouderhulp bij nodig is. De juffendag valt nu dus in
deze feestweek.
Meer informatie over deze feestweek volgt later.
VADERDAG/MOEDERDAG
Normaal gesproken maken de onder- en middenbouw ieder jaar een moeder- en vaderdagcadeau.
Dit jaar was het niet mogelijk om een moederdagcadeau te maken met de kinderen, omdat ze allemaal thuis waren.
Wij kiezen er nu voor om ook niets te maken voor
vaderdag, zodat we ons volledig kunnen richten op
het onderwijs. We willen de resterende tijd graag
gebruiken om de kinderen zo goed mogelijk voor
te bereiden op het volgende leerjaar.
CITO
In de maand juni nemen we in alle groepen cito‘s
af. We realiseren ons heel goed, dat de resultaten
een wisselend beeld zullen geven. De periode van

thuisonderwijs zal voor het ene kind gunstiger
uitpakken, dan voor het andere kind. We toetsen
om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen en
daarmee het onderwijs optimaal te kunnen afstemmen op de leerling. Dat is precies wat je straks
na de zomervakantie wilt weten: hoe hebben onze
leerlingen zich de afgelopen periode ontwikkeld?
Wat is er nodig in ons onderwijsaanbod? We toetsen niet om af te rekenen; nooit, en nu al helemaal
niet! We zien het afnemen van de cito’s daarom
ook meer als uitgangspunt voor het nieuwe schooljaar: waar staan we? Waar liggen eventueel hiaten
bij dit kind of deze groep? Waar zetten we op in?
OUDERRAAD
In de ouderraad nemen we afscheid van een paar
ervaren ouderraadsleden: Chantalle Boom, Linda
van den Berg, Stefanie Kolleth, en Conny Kuijer.
Heel, heel hartelijk dank voor jullie geweldige inzet!! Wat gaan we jullie missen.
Wilt u betrokken zijn bij het onderwijs van uw
kind en actief meehelpen, dan bent u van harte
welkom om de ouderraad te versterken! Een
gezellige, enthousiaste groep ouders!!!
Van harte welkom!
U kunt zich aanmelden of meer informatie vragen
over de taken van de ouderraad bij alle leden,
maar u kunt ook mailen naar
or@wegwijzer-wbd.nl
Van harte welkom!
STUDIEDAG
Woensdag 8 juli staat er een studiedag gepland.
De kinderen zijn dan vrij!
AFSCHEID GROEP 8
Op donderdagavond 9 juli staat de afscheidsavond
van groep 8B gepland en aansluitend het “officiele” afscheid van de school. Op vrijdagavond 10 juli
staat het afscheid van groep 8A gepland.
U ontvangt zo snel mogelijk een mail met alle informatie over de organisatie: coronaproof!
Op donderdagmorgen 16 juli neemt groep 8 afscheid van alle kinderen op school op locatie
Wegwijzer. De tijd op de basisschool zit erop en nu
de volgende stap. We wensen alle kinderen uit de
groepen 8 heel veel succes toe op de middelbare
school. We zullen ze missen!
GROEPSVERDELING SCHOOLJAAR 2019-2020
Binnenkort krijgt u een uitgebreide mail over de
groepsverdeling voor het nieuwe schooljaar!
We hebben het bijna rond!

We verklappen alvast, dat de kinderen op dinsdagmiddag 14 juli van 13.30 uur - 14.30 uur gaan
kijken in de nieuwe groep!
SCHOOLAPP DE WEGWIJZER
Wist u dat….
● u op de app snelle korte berichten kunt
ontvangen? Zo bent u snel en up to date
geïnformeerd.
● u deze berichten kunt terugvinden onder
het ‘tandwieltje’ in de app?
● er op de app een formulier staat waarmee
u uw kind kunt ziek melden?
● als u uw kind ziek meldt via het formulier
op de app, beide leerkrachten hier een
mailtje van krijgen?
VREEDZAME SCHOOL
We zijn gestart met de lessen uit blok 6.
De lessen zijn gericht op: het leren ontdekken van
verschillen en overeenkomsten en over de wijze
waarop we met die verschillen om kunnen gaan.
Een belangrijk onderwerp in deze tijd!
 In groep 1-2 gaat het om het verkennen
van de families van de leerlingen.
 In groep 3 gaat het over verschillen en
overeenkomsten in de klas.
 In groep 4 staan verschillen en overeenkomsten tussen families centraal.
 In groep 5 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod.
 In groep 6 verschillen en overeenkomsten
tussen klasgenoten.
 In groep 7 gaat het om levensbeschouwingen.
 In groep 8 wordt onderzocht hoe al deze
verschillen een stem krijgen in onze democratische samenleving, en hoe we dat
in onze democratische samenleving hebben georganiseerd.

DATA/ACTIVITEITEN JUNI/JULI:
15 juni
Verkeersexamen groep 7: theorie
Praktijk: in het nieuwe schooljaar, dus in
groep 8
25 juni
Contactavond op afroep
met videobellen

29 juni
t/m 2 juli
1 juli
8 juli
9 juli
10 juli
13 juli
14 juli
16 juli
17 juli

Feestweek in de onderbouw
Juffenfeest onderbouw (i.p.v. 17 juni)
Valt in de feestweek!
Studiedag: kinderen vrij!
Musical groep 8A
Musical groep 8B
2e rapport en werkmap kleuters
Wisselmiddag
Laatste dag groep 8: uitzwaaimoment!
12.00 uur start zomervakantie!

Met vriendelijke groeten,
Team van De Wegwijzer

