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START SCHOOLJAAR 2020-2021
Na een warme zomer stonden op maandag 31
augustus alle meesters en juffen van beide locaties
van De Wegwijzer klaar om de kinderen op te
vangen. De week voor het begin van het schooljaar
is er heel hard gewerkt om alles startklaar te
krijgen: lokalen zijn grondig schoongemaakt, er is
verhuisd, klassen werden keurig ingericht, dozen
uitgepakt, ramen beschilderd, overdrachten
hebben plaatsgevonden. …..
Samen gaan we er een mooi jaar van maken!

systeem check dat dan bij de groepsleerkracht
tijdens de startgesprekken.
In verband met de privacywetgeving mogen de
groepsleerkrachten geen klassenlijsten met namen
en adressen meegeven van de kinderen uit de
groep.
WAT DOEN WE VOOR EEN ANDER
In de maanden september en oktober halen we
geld op voor ‘s werelds grootste onafhankelijke
kinderrechtenorganisatie ‘Save the Children’.
Op de woensdagen kunt u geld meegeven voor in
de ‘goede doelen pot’. De opbrengst hiervan gaat
naar Save the Children.
“Waar de crisis het grootst is, zijn wij er voor de
allerkleinsten.”
Save the Children werkt in 120 landen met lokale
hulpverleners. Zij helpen de meest kwetsbare
kinderen ter wereld met medische zorg, gezonde
voeding en een veilige plek. De drie focusgebieden
zijn: gezondheidszorg, onderwijs en bescherming.

Voor vragen over zaken die met de klas van uw
zoon of dochter te maken hebben, kunt u
natuurlijk in eerste plaats terecht bij de
leerkracht(en) van uw kind. Voor alle overige zaken
kunt u contact opnemen met:
● de directeur Aart Molendijk, locatie
Wegwijzer, tel. 572672 of 06 13165514
amolendijk@wegwijzer-wbd.nl
● de adjunct-directeur Betsy Maat, locatie
Zonnewijzer, tel. 574542 of 06 23965038
bmaat@wegwijzer-wbd.nl
Het maandjournaal kunt u tegemoet zien aan het
begin van elke maand. We versturen alle mail via
ons administratiesysteem Parnassys. Wijzigingen
kunt u doorgeven aan onze administratieve kracht
Ineke Riga: iriga@wegwijzer-wbd.nl
Mocht u niet zeker zijn van uw mailadres in ons

Wilt u meer lezen? Dat kan hier:
https://www.savethechildren.nl/
Direct (online) doneren kan via:
https://actie.savethechildren.nl/donatie-voorkinderen-t-8-b
WELKOM
Er zijn veel nieuwe leerlingen begonnen op De
Wegwijzer!
In groep 1/2 A Din Bouwmeester en Liz Stender.
In groep 1/2 B JackWijgmans, Nadine van Rooijen
en Boris Crocetti.
In groep 1/2 C Julie Vernooij.
In groep 1/2 D Peike Knoop, Lyam Wessels en Inèz
van der Voort.
In groep 1/2 E Lynn Duinkerken, Mila van Impelen
en Elias Warmerdam.

In groep 1/2 F Joey Simons, Valentijn Koudstaal,
Féline den Hartog en Juliet Boeschoten.

school gedraaid. De poppenkast zal vast vaak
tevoorschijn komen
Annemarie stelt zich nog graag even voor.

In groep 3A Aimée Wessels.
In groep 4A Sophie van Duijvendijk
In groep 5A Esmée Wessels.
In groep 7A Hugo Jongepier.
Alle nieuwe leerlingen wensen we een fijne
basisschooltijd toe: veel plezier!
GEBOREN
Lynn Marchal in groep 1/2 B heeft een zusje
gekregen en ze heet Fenne. Daimy (5A) en Milan
Jansen (3A) hebben ook een zusje gekregen. Ze
heet Stacey.
Tygo van Erp uit groep 3A geniet van broertje Ravi.
Valerie (6B) en Robin Scholten (1/2 B) zijn heel blij
met broertje Bram.
Van harte gefeliciteerd allemaal!
Lekker genieten en heel veel geluk.
HULP TIJDENS DE MIDDAGPAUZE BIJ DE KLEUTERS
Voor dit schooljaar zijn we dringend op zoek naar
mensen die tijdens de middagpauze van de
kleuters buiten willen zijn bij de kinderen.
Zo zorgen we ervoor dat de leerkrachten ook even
pauze hebben gedurende de schooldag.
Er lopen altijd 2 volwassenen buiten.
Bij slecht weer wordt er pauze gehouden in de
klas. 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.
Ook zijn we heel blij met mensen die dit b.v. 1 keer
in de 2 weken willen doen.
Misschien kunt u zelf niet maar kent u iemand in
uw omgeving voor wie dit een leuke en zinvolle
activiteit is.
Wanneer u belangstelling heeft kunt u contact
opnemen met Anke de Jong : adejong@wegwijzerwbd.nl
Anke is teamcoördinator van de zes
kleutergroepen.
Voor mensen die regelmatig komen helpen is er
een vergoeding beschikbaar.
PERSONALIA
We hebben er twee nieuwe leerkrachten bij!
Annemarie Roman draait samen met juf Marieke
groep 4C en Luciënne Kuperus staat een dag in
groep 1/2 B en 1/2 D als beide leerkrachten een
dag hebben voor andere schooltaken. Luciënne is
voor de meeste ouders al bekend, want ze heeft
vaker bij ons op school ingevallen en een aantal
jaar geleden heeft ze zelfs een groep bij ons op

Hoi, ik ben Annemarie Roman en dit schooljaar
mag ik het leuke en enthousiaste team van De
Wegwijzer versterken. Na 21 jaar te hebben
gewerkt in Utrecht, wilde ik graag een nieuwe
uitdaging en dichter bij huis werken. Ik heb twee
kinderen: Pim van 6 jaar en Claire van 2 jaar. Mijn
vrije tijd breng ik graag door met mijn gezin en
vrienden. Verder ben ik regelmatig in Zeeland te
vinden en ga ik het liefst naar Italië op vakantie. Ik
kijk uit naar het werken op De Wegwijzer!
Juf Anke de Jong, zeer gewaardeerd leerkracht bij
de kleuters en tevens teamcoördinator van de
groepen 1/2, is 40 jaar werkzaam in het onderwijs!
Een mijlpaal! Van harte gefeliciteerd juf Anke! We
hopen nog lang van jouw expertise te genieten!
Betsy Maat vierde afgelopen maand ook het feit
dat ze al 40 jaar “juf” is. Van al die jaren werkt ze al
25 jaar op De Wegwijzer. We hopen dat zij nog
heel lang de enthousiaste juf zal blijven die ze is en
bovenal de zeer gedreven en professionele
rechterhand van de directeur in het management
van de school!
Betsy van harte!
TYPECURSUS BOVENBOUW
Computers zijn in de klas en voor het maken van
het huiswerk niet meer weg te denken. Blind en
met tien vingers typen is daarom een groot
voordeel.
Er zijn verschillende aanbieders op de markt, die
dat graag aan de kinderen willen leren. Daar zit
natuurlijk wel een kostenplaatje aan verbonden!
Marieke Beijert-Zorn biedt na schooltijd een
typecursus aan van Gigakids. Zij begeleidt de

aangemelde kinderen zelf na schooltijd op de
Zonnewijzer en de kinderen moeten thuis oefenen
met een online programma. Binnenkort krijgen de
kinderen van de bovenbouw daar een flyer over
mee.
Van harte aanbevolen!
Ook krijgen de kinderen een flyer mee van LOI-Kids
en Pica Typen. Die bieden ook een typecursus aan,
maar dan helemaal online zonder persoonlijke
begeleiding. U kunt dus kiezen!
DE BASISSCHOOL APP

U kunt deze app downloaden en installeren via de
appstore (voor apple-gebruikers) of via playstore
(voor android-gebruikers).
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 ziekmelden.
 dat als u uw kind ziek meldt via de
formulieren op de app, beide leerkrachten
hier een mailtje van krijgen.
 er op de app een formulier staat waarmee
u verlof kunt aanvragen.
 alle teamleden op de app staan met hun
functie en meestal ook nog met foto.
 alle vrije dagen overzichtelijk op de app te
zien zijn.
 de contactgegevens van onze school
gemakkelijk te vinden zijn op onze app.
KLASSENOUDER OP DE WEGWIJZER
Op de Wegwijzer en op de Zonnewijzer zijn we
voor alle groepen op zoek naar klassenouders.
Het is de bedoeling dat iedere groep 1 of 2
klassenouders krijgt. Zij bieden praktische
ondersteuning bij activiteiten in de groep van hun
kind. Ook helpen zij bij het organiseren van
ouderhulp.
Wanneer u voldoende tijd heeft om u in te zetten
als klassenouder kunt u zich aanmelden bij de

leerkracht van uw kind via de mail of tijdens de
startgesprekken. U meldt zich in principe aan voor
een jaar. Bij meerdere aanmeldingen maakt de
leerkracht een keuze.
KNOTSHOCKEY
Het knotshockeytoernooi gaat dit jaar i.v.m.
corona niet door.
LUIZENCONTROLE
Na iedere vakantie worden de haren van de
leerlingen gecontroleerd op hoofdluis, maar door
de coronacrisis willen we u vragen uw kind zelf op
hoofdluis te controleren. Dit blijkt wel echt nodig
te zijn, want we krijgen op dit moment veel
meldingen binnen van hoofdluis. Kijkt u vooral
goed op de warme plekjes op de hoofdhuid: achter
de oren, onder de haargrens rand, onder de
pony….
Hoofdluizen zijn klein, dus controleren met
voldoende licht is belangrijk.
Echt elke week graag controleren!
STUDIEDAG
Maandag 5 oktober en maandag 26 oktober,
aansluitend aan de herfstvakantie, zijn de kinderen
vrij. Er staan dan studiedagen voor alle
leerkrachten gepland. De groepen 1/2 hebben
daarnaast op woensdag 7 oktober een vrije
ochtend i.v.m. een studiedag van de
kleuterleerkrachten.
FOTOGRAAF
De schoolfotograaf, Ankie Meutgeert, komt dit jaar
op:
● Donderdag 17 september locatie
Zonnewijzer voor de groepen 8, 5B en 7A.
Alle groepsfoto’s locatie Zonnewijzer.
● Vrijdag 18 september locatie Zonnewijzer
voor de groepen 6, 5A en 7B.
Broertjes en zusjes die allebei op locatie
Zonnewijzer zitten.
 Zaterdag 19 september locatie Wegwijzer:
ouders die kinderen op beide locaties
hebben zitten (Karolingersweg en
Zonnewijzer), kunnen intekenen voor een
foto van beide kinderen tegelijk. Let op:
zitten beide kinderen op dezelfde locatie
dan gebeurt dat onder schooltijd. U hoeft
dan niets te doen!
● Maandag 21 september locatie Wegwijzer
voor de groepen 1/2A, 1/2B, 3A en de
groepen 4.
● Dinsdag 22 september locatie Wegwijzer.
Alle groepsfoto’s op locatie Wegwijzer.
● Woensdag 23 september locatie
Wegwijzer:

●

broertjes en zusjes die allebei op locatie
Wegwijzer zitten.
Donderdag 24 september locatie
Wegwijzer:
Groep 3B, 3C, 1/2 C, 1/2 D, 1/2 E, 1/2 F
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!
● Door de coronacrisis komen er geen
intekenlijsten te hangen voor
gezinsfoto’s en broertjes en zusjes van
twee locaties voor en na schooltijd.
Alleen dus voor de zaterdag 19
september. U kunt intekenen vanaf
maandag 14 september.
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!
1E CONTACTAVOND: KENNISMAKINGSGESPREK
We willen uw kind graag goed leren kennen en
daarvoor hebben wij uw hulp nodig. We nodigen
daarom alle ouders, liefst beide, uit voor een
kennismakingsgesprek/voortgangsgesprek op
school en natuurlijk coronaproof. Mocht u liever
videobellen met de leerkracht, dan kunt u dat zelf
aangeven bij het inschrijven. Het doel van het
gesprek is om informatie uit te wisselen over uw
kind, de school- en thuissituatie en hoe het kind de
groep en de leerkracht ervaart. Een ander doel is
het bespreken van de verwachtingen over en
weer. Uw inbreng vinden wij belangrijk en doet
ertoe!
In de jaarplanning kunt u zien wanneer deze
gesprekken gehouden worden! Binnenkort
ontvangt u een mail met daarin de instructie voor
het digitaal inschrijven voor dit
kennismakingsgesprek. Inschrijven kan zowel voor
de avond als ook voor de middag na schooltijd.
GYMNASTIEK
Om op de juiste momenten de gymtas mee te
geven of mee te laten nemen volgt hier een
overzicht:
Groepen 3

Donderdag:
blokuur Mariënhoeve

Groepen 4

Groepen 5

Groepen 6

Groepen 7

Groepen 8

Vervoer: met de bus
Donderdag:
blokuur Mariënhoeve
Vervoer: met de bus
Dinsdag:
blokuur Walplantsoen
Vervoer: lopend
Dinsdag:
blokuur Walplantsoen
Vervoer: met de fiets
Maandag:
blokuur Walplantsoen
Vervoer: met de fiets
Maandag:
blokuur Walplantsoen
Vervoer: met de fiets

*blokuur = dubbele tijd
In de gymtas graag gymkleren: gympakje of een
broekje met een shirt en gymschoenen (verplicht).
INFORMATIE AVONDEN
In verband met de coronacrisis hebben we
besloten om de informatieavonden niet fysiek te
laten plaatsvinden op school. Het lijkt ons niet
verstandig om met heel veel ouders tegelijk in de
klas of hal van de school te zitten. U zit daar
waarschijnlijk ook niet op te wachten.
We hebben afgesproken dat de info per groep op
de mail naar de ouders gaat. U ontvangt
binnenkort dus een mail met de highlights van het
leerjaar van uw kind.
Mocht u naar aanleiding van deze info nog vragen
hebben, dan kunt u die stellen aan de leerkracht
via de mail of u neemt telefonisch contact op met
de leerkracht. Videobellen kan natuurlijk ook. Er
bestaat ook de mogelijkheid uw vragen te
bespreken tijdens de
start/kennismakingsgesprekken, want die gaan op
gepaste afstand, wel door.
We zitten dan in een lokaal met één stel ouders en
is er genoeg ruimte om 1,5 meter afstand te
houden.
Op deze manier is het toch mogelijk om u als ouder
weer eens fysiek te ontmoeten en te spreken.
Fijn!
NIEUWS UIT DE PLUSKLAS
Op maandag 7 september a.s. start de plusklas. We
zitten gezellig in het beeldend lokaal en hebben
daar alle ruimte.
Ook de ouders van leerlingen die nieuw in de
plusklas zijn, ontvangen binnenkort een mail met
alle info van Maria Eigenhuis, leerkracht van de
plusklas.
CULTURELE VORMING

Volgende week starten ook de lessen drama, dans,
beeldende vorming én muziek. De gymzalen zijn
opgeruimd, de muziekinstrumenten gepoetst…de
talenten op De Wegwijzer en De Zonnewijzer
kunnen zich presenteren!
PRIVACYWETGEVING
Ook dit schooljaar gaan we ervan uit dat het
toestemmingsformulier voor het maken en
publiceren van foto’s en ander beeldmateriaal nog
steeds van toepassing is. Het betreft het digitaal
portfolio, de website, de app, Facebook en
schoolgids van De Wegwijzer. Ouders van nieuwe
leerlingen hebben dit formulier ook gekregen (of
krijgen het nog).
Mocht u iets willen wijzigen, neem dan via de mail
contact op met Ineke Riga, administratieve kracht
van De Wegwijzer. iriga@wegwijzer-wbd.nl
BERICHT NAMENS HET JEUGDFONDS SPORT &
CULTUUR
Als gevolg van de coronacrisis raken steeds meer
gezinnen in de financiële problemen. Daardoor
kunnen ouders de sportclubs en cultuurlessen van
hun kinderen niet meer betalen. Sport en cultuur
zijn belangrijk voor de fysieke, mentale en sociale
ontwikkeling van kinderen.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Wijk bij Duurstede
betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en
jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor
voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen
of een andere sportieve of creatieve les. Het
verenigingsleven haalt kinderen uit hun isolement.
Het brengt de nodige orde en regelmaat en
bovendien nemen zelfvertrouwen en motivatie
zienderogen toe. Dat is belangrijk voor de
ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook
voor het gezin en uiteindelijk voor de hele
samenleving.
In de bijlage kunt u meer informatie vinden.

VREEDZAME SCHOOL
Onze school werkt met het programma van de
Vreedzame School.
Dit programma wil een bijdrage leveren aan een
positief sociaal klimaat en de vorming van actieve
en ‘betrokken’ burgers.
Met het programma van De Vreedzame School
leren de kinderen om op een positieve manier met
elkaar om te gaan.

De kinderen leren op een democratische manier
beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te
leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de
groep.
Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw
kind naar school gaat, maar zorgt ook voor een
werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.
De Vreedzame School is een programma voor de
hele school.
Het programma van de Vreedzame School is zo
opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 thema’s
/ blokken aan bod komen:
Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming
omgaan met elkaar)
Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan
met conflicten)
Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over
communicatie)
Blok 4 We hebben hart voor elkaar (over
gevoelens)
Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij
(verantwoordelijkheid)
Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en
overeenkomsten).
In alle groepen wordt gedurende het schooljaar
tegelijkertijd aan dezelfde thema’s / blokken
gewerkt.
Meteen aan het begin van het schooljaar wordt
gestart met de lessen van Blok 1.
DATA/ACTIVITEITEN SEPTEMBER/OKTOBER
7 sept.
Start plusklas
---I.p.v. informatieavonden een
informatiebrief.
17 t/m 24 Fotograaf Ankie Meutgeert ZW en WW
sept.
23 sept.
1e Contactmoment:
en 2 okt. kennismakingsgesprek
30 sept.
Start Kinderboekenweek!
5 okt.
Studiedag: kinderen vrij
7 okt.
Kleutergroepen vrij: leerkrachten van de
kleuters hebben een studiedag
14 okt.
Verjaardagen team Zonnewijzer
14 okt.
Geen schriftjes bekijken voor de groepen
3 en 4 i.v.m. corona
15 okt.
Verjaardagen leerkrachten groepen 4
19 t/m
Herfstvakantie plus aansluitend een
26 okt.
studiedag: kinderen vrij
27 okt.
Weer naar school

Met vriendelijke groet,
Team van De Wegwijzer

