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M A A N D J O U R N A A L

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 december in voor
deze actie van Serious Request voor het Rode
Kruis.
U gaat hier vast meer van horen via groep 8!

December 2020
drag meegeven voor dit goede doel. Met de meeste spellen kun je een prijs winnen of iets maken.
We hopen jullie kinderen op de bazaar te zien.
STATIEGELDACTIE!
Heb je lege flessen?
Neem ze mee en breng ze naar 8B!
Statiegeldflessen verzamelen:
Van maandag 30 november tot en met vrijdag 11
december houden we in groep 8B een statiegeldactie voor de actie van Serious Request.
Heb jij misschien familie of buren die lege flessen
hebben die statiegeld opleveren? Lever ze dan in
bij groep 8B (meester Dick).
Belangrijk: Het is NIET de bedoeling dat je langs de
deuren gaat! Dat is niet verstandig vanwege Corona.

WAT DOEN WE VOOR EEN ANDER – ACTIE GROEP 8
Hallo wij zijn groep 8A!
Zoals jullie misschien al hebben gehoord gaat de
goede doelen markt dit jaar helaas niet door in
verband met de corona maatregelen. Daarom gaan
we dit jaar met groep 8A een bazaar organiseren.
Het is op 14 december ‘s middags onder schooltijd. In plaats van meerdere goede doelen hebben
we nu 1 goed doel gekozen waar we met zijn allen
geld voor gaan inzamelen. Namelijk het Rode Kruis.
Het Rode Kruis zet zich op dit moment in voor
andere landen waar niet genoeg zorg is voor de
corona patiënten.
Er zullen allerlei activiteiten zijn waarmee we geld
willen ophalen. Zoals envelop trekken, nagels lakken, blikgooien, voetbalspel, chocolademelk
kraampje, grabbelton en nog veel meer. Omdat het
voor het goede doel is, moet er wel voor betaald
worden. Het zal niet zo duur zijn. Hopelijk willen
jullie jullie kind op 14 december een klein geldbe-

TERUGBLIK SINTERKLAAS
Wat hebben we een mooie Sinttijd achter de rug!
Eerst waren daar de rommelpieten op zoek naar
een dier voor Sint om het dak op te kunnen gaan,
omdat Ozosnel een beenprobleem had. Afgelopen
dinsdag kwam Kolonel Generaal Majoor Piet op
school om te marcheren met de kinderen en de
dressuur te oefenen en op 4 december kwam Sint
zelf naar school. Meester Aart had geen tijd voor
de ontvangst, maar Boer Boris gelukkig wel! Konden ze samen mooi de Pieten uitleggen dat het

paarden probleem was opgelost, omdat Knol van
Boer Boris vervangpaard kon zijn!
Bij aankomst op het plein was het wel heeeeel
bijzonder want uit een stal box klonken hinnik en
snurk geluiden. Later op de ochtend kwamen daar
Sint en Knol uit. Wat een feest! Mooi dat Sjors
Maass van feestcaravan.nl dat voor ons mogelijk
heeft gemaakt.
In de ochtend gingen alle kinderen op bezoek bij
Sint in zijn werkkamer en kregen natuurlijk ook een
cadeautje en (verpakte) pepernoten mee naar
huis.
Anneke Troost heeft hier foto’s van gemaakt, die
op de bekende manier naar u toekomen!
Sint had zelfs nog tijd om ook naar de Zonnewijzer
te gaan. Daar kon hij de prachtige surprises bewonderen. Wat zijn er prachtige kunstwerken
gemaakt!

in. Voor alle bouwen hebben we een alternatief
bedacht!
Onderbouw groepen 1/2
Woensdagmorgen 16 december geeft Luciënne
een poppenvoorstelling voor alle kleuters. Een
poppenspel over het Kerstverhaal.
Middenbouw groepen 3 en 4
Vrijdagmiddag 11 december vanaf 13.00 uur is er
een kerstknutselmiddag voor deze groepen met
ondersteuning van leerlingen uit groep 8.
Bovenbouw groepen 5 t/m 8
Dinsdagmiddag 15 december is er de traditionele
kerstknutselmiddag op deze locatie. Verschillende
kinderen uit groep 8 zullen ook deze activiteiten
begeleiden, samen met de stagiaires, onderwijsondersteuners en leerkrachten. Het wordt vast een
gezellige middag!

Op deze plaats ook de hartelijke dank aan de ouderraad voor hun hulp bij het versieren van de
school en de organisatie van alle activiteiten!!!

WELKOM
Tom Bongenaar is gestart in groep 1/2 F. Dex van
Erp heeft een leeg stoeltje gevonden in groep 1/2 E
Allebei van harte welkom bij ons op school!
Heel veel plezier!
GEBOREN
Eline in groep 1/2 E heeft een broertje gekregen en
hij heet Mick.
Harm in groep 1/2 D een zusje gekregen en zij heet
Rosalien.
Beide gezinnen van harte gefeliciteerd.
VERSIEREN VAN DE SCHOOL
Maandagavond 7 december brengt de ouderraad
de school in kerstsfeer.
KERSTKNUTSELMIDDAG
De kerstknutselmiddag vullen we dit schooljaar
door de corona beperkende maatregelen anders

KERSTFEEST
We vieren Kerstfeest op school op beide locaties
op donderdag 17 december.
We gaan elkaar blij maken en mensen om ons
heen door ze in het licht te zetten.
We gaan deze tijd verlichten! Dat komt weer voort
uit onze trefwoordmethode, want het trefwoordkerstthema van dit jaar is “Verlichten”, n.a.v. het
prentenboek: “Op tijd voor het Lichtfeest.”
Daarin gaat het over een opa die kaarsenmaker is
en allemaal kaarsen wil maken voor mensen die je
soms niet ziet en hoort, maar wel veel betekenen
voor anderen. De zogeheten “Stille helden.”
Op de Wegwijzer willen we met het kerstfeest van
2020 ook denken aan en actie ondernemen voor
de stille helden om ons heen. In deze tijd van afstand en sociale beperkingen willen we mensen die
veel betekenen voor anderen, maar verder niet
worden opgemerkt, in het volle licht zetten.
Met het kerstfeest in het jaar 0 zien we dat al gebeuren. Het Koningskind Jezus wordt geboren en
de herders in het veld, waar niemand echt aandacht voor heeft, worden als eersten in het volle

licht van de engelen geplaatst. Zij zijn uitgekozen
om als eersten het Koningskind te bezoeken in de
stal. Ook de wijzen uit het oosten worden in het
volle licht gezet door een grote ster die zij volgen
en die hen brengt bij de stal. Zij nemen de moeite
voor een verre reis om het kindje Jezus blij te maken met mooie cadeaus. Ook voorkomen ze dat de
jaloerse koning Herodes op bezoek komt bij het
Koningskind: wat een helden!
Jezus leert later zelf aan mensen hoe je een held
kunt zijn voor een ander en hoe je mensen in het
licht kunt zetten.
Mensen die hun licht laten schijnen op andere
mensen die dat nodig hebben, zijn echte helden.
Om zo ook als Wegwijzerkinderen onze lichten te
laten schijnen, maken de kinderen tijdens de kerstknutselmiddag een lichtje voor iemand die zo’n
stille held is. Zij hangen daar een kaartje aan waarop zal staan waarom zij diegene in het licht willen
zetten. De kinderen kunnen later aan hun stille
held dit lichtje persoonlijk overhandigen.
Voor de kinderen van de groepen 8 gaat dit schooljaar de goede doelenmarkt niet door. Maar de
achtste groepers houden zich niet stil. Ze voeren
dit jaar actie voor het Rode Kruis dat via Serious
request geld inzamelt. Dat doen de achtste groepers door diverse activiteiten binnen de school te
organiseren, zoals u in dit journaal hebt kunnenlezen. Kortom de eerste stille helden vinden we op
onze eigen school. Alvast succes groep 8!
’s Morgens is er een gezamenlijke viering in de hal
van de Zonnewijzer en in de hal van de Wegwijzer
voor de groepen op deze locaties. Ze gaan genieten van een film gemaakt door leerkrachten en
kinderen van onze school.
Van deze films gaat u vast nog het een en ander
zien, zodat u toch iets kunt meemaken van het
kerstfeest 2020 op de Wegwijzer.
’s Middags om 12.00 uur zijn de kinderen vrij.
Avondprogramma 17 dec. locatie Wegwijzer
Op de Wegwijzer hebben we ’s avonds van 17.30 –
18.45 uur in de groepen een gezellige maaltijd en
een kleine viering.
Vanaf 17.20 uur verzamelen de kinderen op het
plein. Ze gaan samen met de leerkracht om 17.30
uur naar binnen.
We willen u vragen uw kind niet samen, maar alleen met één ouder/verzorger weg te brengen en
op te halen, zodat we de anderhalve meter goed
kunnen waarborgen.
Het kerstfeest eindigt om 18.45 uur.

De leerkrachten gaan weer terug naar de verzamelplaats met hun klas. Aangezien het dan donker
is, zien de leerkrachten erop toe, dat de kinderen
weer met hun ouder/ begeleider meegaan.
Avondprogramma 17 dec. locatie Zonnewijzer
Op de Zonnewijzer hebben we ’s avonds van 17.45
– 19.00 uur in de groepen een gezellige maaltijd en
een kleine viering.
Vanaf 17.40 uur staan de deuren open voor de
kinderen. Ze gaan zelfstandig naar binnen.
Het kerstfeest eindigt om 19.00 uur.
De kinderen kunnen opgehaald worden buiten het
hek en kunnen meteen meegaan met hun ouder/
begeleider.
Op beide locaties kunnen dus dit jaar geen ouders
komen en zal er dus ook geen gelegenheid zijn
voor het zingen in de klassen. Daarom hopen we u
dit jaar te verrassen met een digitale muzikale
kerstgroet van het Wegwijzerkerstkoor.
Wij zien uit naar een mooi kerstfeest rond ons
kerstthema ” Verlichten” en wensen u veel plezier
met het nagenieten van digitale filmpjes en foto’s.
KERSTMAALTIJD
De Kerstmaaltijd wordt dit schooljaar verzorgd
door Paul Vernooij. We zijn blij dat hij voor ons een
kindvriendelijke maaltijd heeft bedacht! Wat het
wordt, houden we nog even voor ons.
We hebben dit in samenwerking met de ouderraad
besloten. De kinderen hebben wel iets extra’s
verdiend!
BBB
Alle kinderen moeten voor de maaltijd zelf een
bord, een beker en bestek meenemen en het
liefst al op woensdag 16 december!
LEERLINGENRAAD
In het kader van het bevorderen van actief burgerschap is de leerlingenraad van De Wegwijzer bij
elkaar geweest. Een enthousiaste groep met kinderen, vertegenwoordigers van de verschillende
groepen. Er is behoefte aan meer speelgoed op het
plein. Ook batjes om te tafeltennissen. Misschien
hebt u thuis nog ongebruikte batjes liggen en wilt u
ze schenken aan de Zonnewijzer? “Oude” tennisrackets kunnen we ook heel goed gebruiken.
Tennisballen hebben we ook nooit genoeg!

Mediamasters.
Marit v. Wijk 7a.

VOORLEESKAMPIOEN
Om schoolkampioen te worden, streden de kampioenen uit groep 7 en 8 voor de titel: Kasper Ellerman (groep 7A) en Indy van Rooijen (groep 8B). De
jury had het zwaar….allebei lazen ze zo mooi voor,
maar Kasper heeft nipt gewonnen.
Hij zal onze school vertegenwoordigen op de regionale kampioenschappen in de bibliotheek. De
datum is nog niet bekend.
REMINDER STUDIEDAG
Maandag 25 januari 2020 zijn alle kinderen op
beide locaties vrij i.v.m. een studiedag voor het
hele team.
LEERPLICHTAMBTENAAR
Ter informatie:
Vrijdagochtend 18 december, de laatste ochtend
voor de vakantie, is er vanuit de leerplichtambtenaar extra aandacht voor verzuim.

Laatste tijd hebben we mediamasters gedaan. Dat
hoort bij Vreedzame School.
Dat was superleuk en leerzaam. We zijn veel te
weten gekomen over de mediawereld.
Zoals nooit naaktfoto`s doorsturen of regels over
WhatsApp!
Ook was het spannend, want elke keer was er een
filmpje te zien over een robot die moest leren wat
media was. Na de digibordles was er een site
waarop we extra munten konden verdienen! Die
munten heten Bitch. Rare naam! Bij ons werden er
dan ook vaak grapjes over gemaakt. Verder was
mediamasters ook een vermaak van de klas. Als de
juf zei: We gaan mediamasters doen! Dan zat iedereen klaar. Of we nou aan het kletsen waren of
buiten wilden spelen. Altijd mediamasters!
DATA / ACTIVITEITEN
DECEMBER/JANUARI/FEBRUARI
7 dec.
11 dec.
11 dec.
14 dec.
15 dec.
16 dec.
17 dec.
18 dec.
4 jan.
5 jan.
22 jan.
25 jan.
1 febr.
11 febr.
16 febr.
17 febr.
19 febr.
22 t/m
26 febr.

VREEDZAME SCHOOL
De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben met elkaar
blok 2 van de Vreedzame School afgesloten op het
plein. We hebben dit blok veel geleerd over het
oplossen van conflicten.
Samen hebben we het blok besproken en zongen
we een lied over ruzie.
Vanuit de bovenbouw een verslagje van groep 7A
gemaakt door Marit.

School versieren voor Kerst door OR
Kerstknutselmiddag middenbouw
Laatste dag om plastic flessen op de
Zonnewijzer in groep 8B in te leveren.
Bazaar van groep 8A op de Zonnewijzer
Kerstknutselmiddag bovenbouw
Poppenkastvoorstelling onderbouw
Kerstviering (12.00 uur uit, ’s avonds
weer naar school)
12.00 uur start Kerstvakantie
Weer naar school: 2021!
Bibliotheekbezoek groepen 3 (onder
voorbehoud)
Peildatum individueel werk
Studiedag: kinderen vrij.
1e rapport en werkmap kleuters
Contactavond
Kunstmenu: drama: PNTheater voor de
groepen 5 en 6
Reserve contactavond
Verjaardag leerkrachten groepen 3
Voorjaarsvakantie

Vanaf deze plaats wensen we u verlichte kerstdagen toe en een heel gelukkig 2021!

Met vriendelijke groet,
Team van De Wegwijze

