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

WAT DOEN WE VOOR EEN ANDER
In maart en april halen we geld op voor stichting
‘Onderwijs voor Gambia’.
“Onze activiteiten richten zich op onderwijs en
gezondheid. Zo hebben wij met verkregen sponsorgelden twee kleuterscholen laten bouwen en inrichten, een gezondheidscentrum, bestaande uit een
kraamkliniek en een medische post, laten bouwen
en inrichten en drie lokalen van een vmbo-school
laten renoveren, van zonnepanelen voorzien en
inrichten als bibliotheek, naai- en computerlokaal.”
Momenteel heeft de stichting nog twee projecten
onder hun hoede: de bouw en inrichting van een
lagere school en een upgrade van het (eerdergenoemde) gezondheidscentrum.

Maart 2021
NIEUWS VAN DE OUDERRAAD
De afgelopen tijd is een roerige tijd geweest, maar
gelukkig konden we als Ouderraad toch een hoop
leuke dingen voor de kinderen organiseren. Hartelijk dank aan de school dat ze ons daartoe in staat
gesteld heeft.
 We zijn het schooljaar begonnen met de
schoolfotograaf die gelukkig alle kinderen
en broertjes/zusjes die op school zitten op
de foto heeft kunnen zetten. Hopelijk
kunnen komend schooljaar ook de broertjes/zusjes die niet op school zitten weer
op de foto.


Ook hebben we voor 4 klassen op de Zonnewijzer een tweedehands digibord kunnen regelen. Via de contacten van een lid
van de Ouderraad hebben we deze in
Utrecht op kunnen halen en naar de Zonnewijzer kunnen brengen. De leerkrachten op de Zonnewijzer zijn er erg blij mee!



Daarna was het tijd voor misschien wel
het grootste feest van het jaar. Met veel
plezier heeft onze sintcommissie Sinterklaas en zijn Pieten geholpen bij de voorbereiding van de grote dag. We vonden
het erg bijzonder dat we er, ondanks de
maatregelen, toch nog een mooie dag van
hebben kunnen maken voor de kinderen.



Na alles wat de kinderen vorig schooljaar
hebben moeten missen hadden we als OR
één uitdrukkelijke wens en dat was dat we
een leuk kerstdiner voor de school moch-

Om dit prachtige werk te blijven doen, heeft de
stichting geld nodig. “Ieder bedrag is welkom, want
alle druppels vullen een emmer!”
Om te zien wat stichting Onderwijs voor Gambia
nog meer doet, kunt u kijken op
www.onderwijsvoorgambia.nl
WELKOM
In groep 1/2F zijn Tomas van den Berg en Manuel
Cozijnsen begonnen. Gijs van Basten heeft een leeg
stoeltje gevonden in groep 1/2C.
Danah Cozijnsen is gestart in groep 3A.
Van harte welkom op De Wegwijzer!
Heel veel schoolplezier gewenst.
VOORLEESWEDSTRIJD
Op 10 maart vindt de volgende ronde van de voorleeswedstrijd plaats, waarin Kasper Ellerman de
Wegwijzer zal vertegenwoordigen. Dit wordt online gedaan, waarbij de klas via het digibord wordt
betrokken en Kasper via Teams moet voorlezen. Er
zijn zeven deelnemers van zeven verschillende
scholen uit Wijk bij Duurstede, waarvan er drie
doorgaan naar de volgende ronde (de regionale
verkiezingen).
Veel succes Kasper!

ten organiseren. Samen met Paul Vernooy
hebben we een heerlijk kerstdiner samengesteld waar de kinderen van genoten
hebben. Een geluk bij een ongeluk dat er
genoeg budget was voor zoveel luxe en
we hopen dat we hiermee het missende
schoolreisje van afgelopen schooljaar een
beetje hebben kunnen compenseren.


We hopen dat de activiteiten die voor dit
schooljaar nog op de planning staan door
kunnen gaan en kijken ernaar uit om deze
voor de kinderen te mogen organiseren.

Vriendelijke groet,
Ouderraad De Wegwijzer

laatste periode: hoe hebben onze leerlingen zich
de afgelopen periode ontwikkeld? Wat is er nodig
in ons onderwijsaanbod? We zien het afnemen van
de cito ’s als uitgangspunt voor de komende periode.
De groepen 8 bereiden zich voor op de eindcito in
april.
VAKANTIEREGELING SCHOOLJAAR 2021-2022
De directies van de scholen in de gemeente Wijk
bij Duurstede hebben de schoolvakanties voor het
volgend schooljaar (2021-2022) als volgt vastgesteld:
Herfstvakantie: maandag 18 oktober 2021 t/m
vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie: maandag 27 december 2021 t/m
vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: maandag 28 februari 2022 t/m
vrijdag 4 maart 2022
Goede vrijdag/ Pasen: vrijdag 15 april 2022 (alleen
basisonderwijs) t/m maandag 18 april 2022
Voortgezet onderwijs : alleen maandag 18 april
2022
Meivakantie: maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6
mei 2022
Hemelvaart: donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren: maandag 6 juni 2022
Zomervakantie: maandag 11 juli 2022 t/m vrijdag
19 augustus 2022
De vakanties gelden voor alle scholen in de gemeente (Primair- en Voortgezet Onderwijs).

JUFFENFEEST IN GROEP 3
Vrijdag 19 februari was het juffenfeest in de groepen 3 met het thema “Letters”. Alle groepen hebben in hun eigen klas een heel gezellig en fijn feestje gehad. Iedereen mocht verkleed komen en ze
hebben onder meer een letterbingo en een letterspeurtocht gedaan. In de middag werd de klas
omgetoverd tot een bioscoop.

VREEDZAME SCHOOL
We ronden blok 3 af en gaan starten met blok 4.

LUIZENCONTROLE
Graag uw kind zelf controleren op hoofdluis!
Kijkt u vooral goed op de warme plekjes op de
hoofdhuid: achter de oren, onder de haargrens
rand, onder de pony….en bij voldoende licht.
CITO
In de maand maart nemen we in de middencito‘s
af. Normaal doen we dat in januari. 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 we willen weten voor de

Blok 4:
We hebben hart voor elkaar
Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen en
ermee om te gaan.
De lessen zijn gericht op:
•Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
•Het herkennen en benoemen van gevoelens.
•Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen.

•Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen
zien hoe anderen zich voelen.
•Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of
angst; het gaat erom hoe je ermee omgaat.
•Het nadenken waar je boos van wordt en welk
gedrag je dan vertoont.
•Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet
nadenken over een oplossing.
•Het nadenken over buitensluiten als vorm van
pesten en wat dat met je doet.
•Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in
de groep niet prettig voelt.
•Hoe je het voor elkaar kunt opnemen.
•Hoe je het met elkaar leuk kan hebben.
•Het samen bedenken en verzorgen van een les
die iedereen leuk vindt.
DATA / ACTIVITEITEN MAART
10 maart
17 t/m
19 maart
24 t/m
26 maart
29 maart
1 april
2 april
5 april
13 april
20 en 21
april

Studieochtend groep 1/2 gaat niet door:
Kinderen gaan gewoon naar school
Kamp groep 8A gaat voorlopig niet door
Kamp groep 8B gaat voorlopig niet door
Verkeer: theorie-examen groep 7
Paasviering in elke groep
Goede Vrijdag: kinderen vrij
Tweede Paasdag: kinderen vrij
Verkeer: praktisch verkeersexamen
voor de groepen 7 en 8
Afnamedata Centrale Eindtoets 2021
groep 8
Met vriendelijke groet,
Team van De Wegwijzer!

