Karolingersweg147
Postbus 366
3960 BJ Wijk bij Duurstede
Telefoon (0343)-572672
E-mail: info@wegwijzer-wbd.nl
Website: www.wegwijzer-wbd.nl
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Juli 2020
TERUGBLIK
Schooljaar 2019-2020 gaat de geschiedenis in als
het schooljaar van de coronacrisis. Van 16 maart
tot maandag 8 juni 2020 waren de scholen dicht of
half dicht. Het thuisonderwijs deed zijn intrede en
heeft door het team en de ouders vorm gekregen.
Het is fantastisch om te zien hoe iedereen zich
heeft ingezet voor De Wegwijzer in deze bijzondere periode: er zijn veel instructievideo’s gemaakt,
Google Meet werd veelvuldig gebruikt, het werken
met Snappet in de bovenbouw bleek in deze periode een ware uitkomst, ouders hebben structuur
aangebracht, hun kind zoveel mogelijk ondersteund, er is hard gewerkt! Iedereen is gegroeid in
digitale geletterdheid. Er was veel begrip over en
weer. Het contact met de kinderen en de ouders
kan in deze periode uitstekend worden genoemd.
We hebben veel complimenten gekregen en dat
heeft ons goed gedaan. Natuurlijk zijn we ook tegen zaken aangelopen die anders of beter hadden
gekund en dat nemen we mee voor een volgende
periode waarvan we hopen dat die niet komt. We
willen de ouders van onze kant een compliment
geven voor al hun inzet en vertrouwen het afgelopen schooljaar. Dit jaar bedanken we u allemaal
met een kleine attentie: zonnebloempitten in een
doosje. En om in de sfeer van het thuisonderwijs te
blijven, zit er een challenge aan dit cadeautje verbonden:
welk gezin heeft de langste zonnebloem gekweekt? We zijn benieuwd!
Door het thuisonderwijs zijn ouders en leerkrachten een flinke ervaring rijker!
Iedereen die op wat voor manier betrokken is bij
De Wegwijzer willen we een fijne zomervakantie
toewensen. Even geen druk…alles lekker loslaten.
Op maandag 31 augustus zien we elkaar weer!
BEREIKBAARHEID IN DE VAKANTIE
Mocht u in de vakantie vanwege dringende zaken
contact willen opnemen met de school, dan kunt u
bellen met Aart Molendijk op nummer
0613165514 of met Betsy Maat 0623965038.

PERSONALIA
We hebben er een leerkracht bij! Juf Jamy de Gier
(groep1/2) is geslaagd voor haar opleiding leraar
basisonderwijs aan de Marnix Academie. Het afgelopen jaar heeft ze in groep 1/2 als LIO-student al
veel ervaring opgedaan. Jamy van harte gefeliciteerd en gelukkig blijf je bij ons op school!

Juf Elise is aan haar voorlopig laatste weken op De
Wegwijzer bezig. Direct na de zomervakantie begint haar zwangerschapsverlof en eind september
komt de baby. Zoals het er nu naar uitziet zal zij
dan na de Kerstvakantie weer starten op school.
We wensen haar een fijne verloftijd. Aanstaande
vader meester Ruben natuurlijk ook, maar die
verwachten we natuurlijk na de vakantie wel gewoon op school!!!
RAPPORT EN DIGITAAL PORTFOLIO
Maandag 13 juli ontvangt uw kind het rapport en
bij de kleutergroepen de werkmap. Daarin kunt u
de ontwikkeling van uw kind(eren) op allerlei gebied volgen. De uitslag van de cito’s die de afgelopen weken zijn afgenomen, geeft ons een goed
beeld over waar de kinderen staan in hun ontwikkeling. Het ene kind is op niveau gebleven, het
andere kind heeft meer of minder baat gehad bij
het thuisonderwijs tijdens de coronaperiode: graag
rekening mee houden als u het rapport thuis gaat
bekijken. Het is een andere, bijzondere periode

geweest. Alle kinderen hebben veel geleerd, maar
ook dingen die je niet met een cito meet, maar
minstens zo belangrijk zijn voor je ontwikkeling
zoals zelfstandigheid, plannen, digitaal werken,
discipline. Ze hebben gewerkt aan de executieve
functies zoals dat met een mooi woord heet. Na de
zomervakantie kijken de interne begeleiders (leerkrachten zorg en begeleiding bij ons op school)
samen met de leerkrachten naar de ontwikkeling
van ieder kind en kijken ze samen waar de aandacht naartoe moet gaan.
Voor de ontwikkeling bij de cultuur educatieve
vakken voor de groepen 3 t/m 8 kijkt u natuurlijk in
het digitaal portfolio van uw kind(eren)!
U kunt het bewonderen op de website
http://dewegwijzer.schoolfolio.nl
Uw kind weet de gebruikersnaam en het wachtwoord om in te loggen.
Van harte aanbevolen!
WELKOM
Ruben van der Helm is begonnen in groep 1/2A.
Van harte welkom op De Wegwijzer!
Heel veel plezier gewenst!

GEBOORTE
Tiffany uit groep 6B heeft een broertje gekregen,
Yino! Siënna uit groep 6A en Tyrone uit groep 1/2E
hebben ook een broertje gekregen, Joméo. Beide
gezinnen van harte gefeliciteerd! Lekker genieten
van de kleine mannetjes!
HULP TIJDENS PAUZE BIJ DE KLEUTERS
Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar
mensen die tijdens de middagpauze van de kleuters buiten willen zijn bij de kinderen. Er lopen
altijd 2 volwassenen buiten.
Het gaat om 1,5 uur en het is van 11.45 uur tot
13.15 uur.
Elk half uur zijn er 2 andere groepen buiten.
We zijn op zoek naar mensen voor de maandag,
dinsdag en donderdag.
Mocht u één of meerdere dagen dit willen doen,
neemt u dan contact op met
Anke de Jong: adejong@wegwijzer-wbd.nl
Wanneer u wekelijks komt, ontvangt u een kleine
vergoeding.

FEESTWEEK BIJ DE KLEUTERS

De kinderen van de groepen 1/2 hebben deze
week genoten! De feestweek werd geopend door
boer Boris die met een echte ijscokar verscheen.
Daaruit werden later heerlijke ijsjes geschept. Ook
konden ze maandag en dinsdag lekker losgaan op
het springkussen. Op woensdag was het juffenfeest met leuke spelletjes. De week is afgesloten
met een voorstelling van poppentheater De Kletskous. Ook konden die dag de broodtrommels thuis
blijven want er kwamen heel veel frietjes en knakworstjes richting school. Dit alles werd verzorgd
door de Ouderraad.
We bedanken Paul Vernooij voor het beschikbaar
stellen van de ijscokar gevuld met heerlijk ijs. Ook
Koen Kuipers van de Kresj bedankt voor het twee
keer neerzetten van het springkussen.
De kinderen hebben genoten!

CADEAU: WOESTE WILLEM
Na “Kikker is kikker” en “Koning van Katoren” doen
we vanzelfsprekend ook nu weer mee met “Geef
een prentenboek cadeau!”
Afgelopen week hebben alle kinderen uit de groepen 1 t/m 4 het boek “Woeste Willem” gekregen.
Een heerlijk boek van Ingrid en Dieter Schubert
over een bijzondere zeerover, die met pensioen is

gegaan. Heel veel plezier met het boek, want
(voor) lezen is een feest!
OUDERRAAD
We nemen ook afscheid van Barbara Schouwstra
als ouderraadslid. We willen Barbara via het
maandjournaal hartelijk bedanken voor haar inzet
voor onze school. Jammer dat ze ermee gaat stoppen.
De flyer met de oproep voor nieuwe ouderraadsleden heeft zijn werk gedaan! We zijn heel blij na de
zomervakantie zes nieuwe leden te mogen begroeten: Amy Veenendaal, Janita van Eijden, Sabine
Twigt, Petra Braaksma, Diana Roeleveld, Annelies
Klein.
Van harte welkom! Veel plezier met jullie nieuwe
taak binnen onze school.
FOTOGRAAF
Na de zomervakantie komt onze schoolfotograaf
Ankie Meutgeert portretfoto’s maken.



Donderdag 17 en vrijdag 18 september op
locatie Zonnewijzer
Maandag 21 t/m donderdag 24 september
op de locatie Wegwijzer

Er wordt van de kinderen een studioportret gemaakt. Ook van broertjes en zusjes. Alle foto’s
komen op een site te staan en met een inlogkaartje
kunt u dan uw keuze bepalen. De foto’s worden
thuisgestuurd.
Nog enkele aandachtspunten:
 De achtergrondkleur wordt dit schooljaar:
wit.
 Broertjes en/of zusjes die op dezelfde locatie zitten gaan ook samen op de foto.
Dat wordt geregeld.
 Of er intekenlijsten komen voor broertjes/zusjes voor en na schooltijd die niet
op dezelfde locatie zitten, weten we op
dit moment nog niet. We zijn nog steeds
voorzichtig met ouders in school. We
wachten het verloop van de coronacrisis
af.
Let wel op: op alle fotodagen op uw locatie moet
uw kind er fotogeniek uitzien, want de ervaring
leert, dat dingen anders lopen dan gepland. Enige
flexibiliteit is gewenst!
Na de vakantie krijgt u meer informatie.

AFSCHEID GROEP 8
Op donderdagavond 9 juli staat de afscheidsavond
van groep 8B gepland met de uitvoering van een
prachtige musical “De diamantroof” en aansluitend
het officiële afscheid van de school. Op vrijdagavond 10 juli staat het afscheid van groep 8A gepland.
Op maandag 13 juli t/m woensdag 15 juli gaan de
kinderen uit groep 8 nog op kamp in Leusden YMCA. Zo blij dat dat nog gelukt is!
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!
WISSELMIDDAG
Dinsdagmiddag 14 juli om 13.30 uur gaan alle kinderen kijken bij de nieuwe meester of juf, behalve
de kinderen die naar groep 8 gaan, want die leerkrachten zijn er niet: ze zijn op kamp. De groepen 7
zijn daarom op dinsdagmiddag om 13.30 uur vrij!
Ze komen dus een uurtje eerder thuis.
De groep 4 leerlingen die gaan kijken in groep 5
wisselen ook van locatie! Ze gaan om 14.30 uur
uit op locatie Zonnewijzer. Ze moeten daar opgehaald worden. Brengt u zelf de buitenschoolse
opvang op de hoogte? Mocht het ophalen niet
lukken, geef dat dan door aan de groepsleerkracht.
Dan brengen we de kinderen terug naar locatie
Wegwijzer of we zoeken samen naar een oplossing.
LEERLINGENRAAD
De leerlingenraad is voor het laatst dit schooljaar
bij elkaar geweest. Enkele belangrijke punten die
zijn besproken:
 Na de zomervakantie graag meer speelgoed op het plein. Alles is nu kwijt of oud
geworden.
 Nog meer leuke leesboeken…..en de
meesters en juffen moeten manieren bedenken hoe de kinderen lezen nog leuker
gaan vinden. De raad denkt ook na over
ideeën.
 Waar blijven de duikelstangen?
We zijn ermee bezig, maar voor twee locaties duikelstangen bestellen met een
veilige ondergrond is erg duur. We sparen
verder. Groep 7 kwam met een spaarvarken: ze hadden in de groep een lege flessenactie gehouden.
Tof idee!
 Meer bewegen op school: the daily mile
een rondje om de school lopen.
We nemen de punten mee!

BELANGRIJKE DATA NIEUWE SCHOOLJAAR
Herfstvakantie : 19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie
: 21-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvak.
: 22-02-2021 t/m 26-02-2021
Goede vrijdag/
Pasen
: 02-04-2021 t/m 05-04-2021
Meivakantie
: 26-04-2021 t/m 09-05-2021
Hemelvaart
: 13-05-2021 t/m 14-05-2021
Pinksteren
: 24-05-2021
Zomervakantie : 19-07-2021 t/m 27-08-2021
Graag de volgende studiedagen van het team
noteren in uw agenda. De kinderen zijn dan vrij!
Maandag 26 oktober 2020: alle kinderen vrij
Maandag 25 januari 2021: alle kinderen vrij
Woensdag 12 mei 2021: alle kinderen vrij
Woensdag 7 juli 2021: alle kinderen vrij
Woensdag 7 oktober 2020 en woensdag 10 maart
2021 zijn de kleutergroepen vrij in verband met
twee studieochtenden voor de onderbouwleerkrachten.
De vrijdagmiddag voor de kerstvakantie en de
vrijdagmiddag voor de zomervakantie zijn de kinderen vrij vanaf 12.00 uur.
In de laatste week van de zomervakantie ontvangt
u het volledige overzicht van schooljaar 2020 2021.
AANPASSING PROTOCOL RIVM
Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool
geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar
school mogen, behalve:
• als het kind ook koorts heeft
• kinderen contact hebben met iemand met een
bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn
geïnformeerd door de GGD.
• er een volwassene in het gezin van het kind
klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe
coronavirus (zie rivm.nl/coronavirus-covid-19). Dan
moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om
het kind te testen.
Voor alle groepen geldt nog steeds:
• als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch
verkouden is dan herken je de klachten. Het kind
mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de
klachten anders dan je gewend bent, houdt het
kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.
Voor meer informatie:
RIVM Langdurig-neusverkouden-kinderen

DATA/ACTIVITEITEN JULI/AUGUSTUS/SEPTEMBER
8 juli
Studiedag: kinderen vrij!
9 juli
Musical groep 8B
10 juli
Musical groep 8A
13 juli
2e rapport en werkmap kleuters
13 t/m 15 Groep 8 op kamp
juli
14 juli
Wisselmiddag
Groep 7 om 13.30 uur vrij
16 juli
Laatste dag groep 8: uitzwaaimoment!
17 juli
12.00 uur start zomervakantie!

31 aug.
8 sept.
10 sept.
14 sept
15 sept.
17 sept.
17 en 18
sept.
21 t/m 24
sept.
23 sept.
28 sept.
30 sept.
t/m 9 okt.
7 okt.
8 okt.
13 okt.
14 okt.
14 okt.

Start nieuwe schooljaar: 2020-2021
Informatieavond groepen 6
Informatieavond groepen 8
Informatieavond groepen 7
Informatieavond groepen 3
Informatieavond groepen 4
Fotograaf locatie Zonnewijzer
Fotograaf locatie Wegwijzer
Startgesprekken: kennismakingsgesprekken
Kinderboekenweek

Studieochtend onderbouw: kleuters vrij
Informatieavond groepen 5
Presentaties specialisaties groepen 7
Informatieavond groepen 1/2 - kleuters
Juffen- en meestersdag locatie Zonnewijzer
14 okt
Schriftjes bekijken in de groepen 3 en 4
15 okt.
Verjaardag juffen groep 4
19-23 okt. Herfstvakantie
26 okt.
Studiedag: kinderen vrij
Met vriendelijke groeten,
Team van De Wegwijzer

