Karolingersweg147
Postbus 366
3960 BJ Wijk bij Duurstede
Telefoon (0343)-572672
Fax (0343)-597698
E-mail: info@wegwijzer-wbd.nl
Website: www.wegwijzer-wbd.nl
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WAT DOEN WE VOOR EEN ANDER
Het Rode Kruis zet zich wereldwijd in om de gevolgen van de coronapandemie te bestrijden. Dat
doen ze in maar liefst 153 landen wereldwijd. Bij
3FM Serious Request 2020 halen ze donaties op
voor hulpverlening van het Rode Kruis in vier landen. De opbrengsten van 3FM Serious Request
2020 gaan naar de medische hulpverlening in Nederland, Zambia, Honduras en El Salvador.
Ook de Wegwijzer zet zich in november en december in voor deze actie van Serious Request voor het
Rode Kruis.
U gaat hier vast meer van horen via groep 8!
WELKOM
Emke te Lintum heeft een plekje gevonden in
groep 1/2 A. Thomas Vernooij is begonnen in
groep 1/2 B. Nout Setz vindt het in groep 1/2 C al
heel gezellig. Jort van der Meer en Pip Verkerk zijn
begonnen in groep 1/2 D. Luuk Buijs maakt groep
1/ E nog gezelliger.
Oliver Balvers, Nilou Dijkhuis en Cheyennne Slagmolen hebben een leeg stoeltje gevonden in groep
1/2F.
Annick en Lieve Schras zijn al helemaal opgenomen
in groep 7A.
Allemaal van harte welkom op De Wegwijzer!
GEBOREN
We feliciteren de familie van Laar met de geboorte
van Annemijn. Heel veel geluk samen!
VAN DE OUDERRAAD
Op 31 oktober heeft de jaarvergadering van de
Ouderraad van de Wegwijzer plaats gevonden.
Tijdens deze vergadering zijn de jaarstukken, zoals
u die eerder per mail heeft ontvangen, besproken
en goedgekeurd. De reserves die zijn opgebouwd
komen altijd ten goede aan de kinderen. Op dit
moment worden er plannen gemaakt hoe die vorm
te geven. We houden u natuurlijk op de hoogte.
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November 2020
Ook is tijdens de jaarvergadering de ouderbijdrage
voor het schooljaar 202Q-2021 definitief vastgesteld en wel op € 39,- euro per kind (evenveel als
afgelopen jaar en de laagste in Wijk bij Duurstede!). U ontvangt via WIS-collect vanzelf een mail
om te kunnen betalen.
Mocht u de vrijwillige bijdrage niet kunnen of willen betalen, of heeft u vragen over de vrijwillige
bijdrage, neemt u dan contact op met Bas Mus,
penningmeester OR, via orwegwijzer@wegwijzerwbd.nl
Is het voor u momenteel financieel niet mogelijk
om te betalen, neem dan contact op met Aart
Molendijk.
HOOFDLUIS
De hoofdluis vindt het op dit moment heel gezellig
op De Wegwijzer……wij vinden het wat minder
gezellig! Graag alle kinderen thuis goed controleren. Kijk vooral goed bij de haargrens, achter de
oren enz. dus op warme plekjes op het hoofd van
uw kind. Mocht u hoofdluis constateren, geeft u
dat dan door aan de leerkracht van uw kind en dan
uw kind graag grondig behandelen. Voor meer
informatie verwijs ik u naar de website van de
RIVM.
https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-overhoofdluis
WIE WORDT VOORLEESKAMPIOEN?
“Leg je boek nu maar weg, je kunt hier niet de hele
dag gaan zitten lezen!” De juffen en meesters van
de groepen 6 t/m 8 krijgen er soms een punthoofd
van. Het leesvirus heeft weer toegeslagen,
want……. de voorleeswedstrijd is weer gestart!
In november en december zijn de wedstrijden in
de groepen. In een spannende voorleesfinale tussen de winnaars uit groep 7 en 8 zal worden beslist
wie De Wegwijzer zal gaan vertegenwoordigen bij
de regionale voorleeswedstrijd.
Doe je best en vooral…VEEL LEESPLEZIER!

SINTERKLAAS
U ontvangt binnenkort een uitgebreide mail over
het Sinterklaasfeest, maar alvast wat data op een
rij:
 Maandag 16 november: lootjes trekken in
de groepen 5 t/m 8.
 Donderdagavond 19 november: de ouderraad versiert ’s avonds de school.
 Op dinsdag 24 november zetten alle kinderen van beide locaties hun schoen,
want de Rommelpieten (in aangepaste
vorm) zijn in aantocht…….Spannend!
 Woensdag 25 november: de Rommelpieten zijn geweest!
 De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 brengen op donderdag 3 december tussen
16.00 uur en 17.00 uur hun surprise in de
klas op locatie Zonnewijzer.
 Vrijdag 4 december zal de Sint onze school
bezoeken. De groepen 1 t/m 8 gaan tot
12.00 uur naar school.
 In verband met de maatregelen rond corona is er geen groots onthaal van Sint
met alle kinderen van de school langs de
kant aan de Karolingersweg. De ontvangst
van Sint vindt plaats op het plein alleen
voor de kinderen van locatie Wegwijzer.
 Alle kinderen krijgen ’s morgens iets te
drinken en te eten. Voor de pauze hoeven
de kinderen dus niets mee te nemen!
SCHOOLFOTOGRAAF
Voor alle vragen over de schoolfoto’s kunt u zich
melden bij Ankie Meutgeert Fotografie:
info@ankiemeutgeert.nl
Tel.: 0618886327

NIEUWE MEDIATOREN
Afgelopen maand ontvingen de nieuwe mediatoren uit groep 7 hun diploma en nu kunnen ze aan
de slag als mediator tijdens het speelkwartier.
Veel succes Jasmijn, Yuna, Mylo, Marijn, Julia en
Steffie!
Conflicten oplossen doen de kinderen zelf, maar
mochten ze er niet uitkomen dan kunnen ze de
hulp van de mediatoren goed gebruiken!
DATA/ACTIVITEITEN NOVEMBER/DECEMBER
16 nov.
16 nov.
19 nov.
24 nov.
25 nov.
25 nov.
3 dec.
4 dec.
7 dec.
15 dec.
17dec.
18 dec.

Tussenrapportage individueel werk voor
de groepen 7 en 8
Lootjes trekken voor Sinterklaas 5 t/m 8
School versieren voor Sinterklaas.
Schoen zetten
Rommelpieten
Contactavond
Surprises brengen 5 t/m 8 op de Zonnewijzer tussen 16.00-17.00 uur
Sinterklaasfeest!!
Alle klassen zijn om 12.00 uur uit!
School versieren voor Kerst
Kerstknutselmiddag – zonder ouders dit
keer.
Kerstviering
12.00 uur start Kerstvakantie
Met vriendelijke groet,
Team van De Wegwijzer.

