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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’.
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.
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 1/2B is Olivier ten Houte De Lange begonnen. In groep 1/2C heeft Wess Weijburg een plekje
gevonden. In groep 1/2D Miro van Es en in groep
1/2E heeft Storm van Es een leeg stoeltje gevonden.
Van harte welkom op De Wegwijzer!
Veel plezier.

April 2021
aan de acteurs. Zo ontstond er op afstand toch de
interactie die er op locatie normaliter ook is.
Deze poëtische poppenvoorstelling (met weinig
woorden) is overladen met muziek, humor en fantasie en gaat over dingen zien waar anderen aan
voorbij gaan. Drie toneelspelers laten poppen en
objecten tot leven komen.
Verloren dingen gaat over een man en zijn kat. Zij
wonen in een grote stad. Elke dag gaat de man van
huis op zoek naar verloren spullen, om ze vervolgens nieuw leven in te blazen. Daarna bergt hij ze
zorgvuldig op in een grote kast. Dit doet hij elke
dag opnieuw... tot de man plots niet meer thuis
komt en de dingen opnieuw verloren lijken.
VOORLEESWEDSTRIJD
Op 10 maart heeft Kasper Ellerman de voorleeswedstrijd van de verschillende scholen in Wijk bij
Duurstede gewonnen! Gefeliciteerd Kasper.
Hij mocht met twee anderen uit Wijk meedoen aan
de regionale voorleeswedstrijd en dat natuurlijk
allemaal online! De klas leefde geweldig met Kasper mee. Hij heeft echt goed voorgelezen, maar
helaas heeft hij de volgende ronde niet gehaald.
We zijn super trots op onze voorleeskampioen!
AFVAL OP DE WEGWIJZER
Zoals u weet is er vanaf 1 april iets veranderd in
het afval ophalen. Diftar is ingevoerd in Wijk bij
Duurstede.
Ook voor de Wegwijzer heeft dit gevolgen.
We gaan het afval ook goed gescheiden aanbieden
en in alle groepen wordt er dus gesorteerd:

VOORSTELLING 'VERLOREN DINGEN’
Op 15 maart hebben groep 5 en 6 een dagdeel
meegedaan met het kunstproject van Het Filiaal
theatermakers. Het project kon helaas niet live
worden uitgevoerd, maar het gezelschap heeft
alles op alles gezet om het digitaal aan te bieden.
De leerlingen zagen eerst via het digibord een
registratie van de voorstelling Verloren Dingen en
konden daarna via een livestream vragen stellen

-PMD (Plastic, Metaal (blik) en Drankenkartons)
-GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval)
-Papier en knutselafval
Zo zorgen we ervoor dat er maar weinig restafval
overblijft. Op deze manier leren de kinderen dat
het meeste afval eigenlijk een waardevolle grondstof is en dat het beter is voor het milieu zo min
mogelijk restafval te hebben.

Als schoolteam vinden we het belangrijk dat we
samen met de kinderen en de ouders bijdragen
aan een duurzame leefomgeving.
Dit doen we door afval te scheiden en te verminderen.
Wilt u ook helpen het afval op school te verminderen?
Geef uw kind voor de lunch een broodtrommel en
beker mee i.p.v. een boterhamzakje en een pakje
drinken.
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.

De groepen 5 t/m 7 vertrekken op vrijdag 28 mei
om 8.30 uur naar de Efteling vanaf Hoogstraat/Abrikozengaard. Zij zijn om 17.45-18.00 uur
daar weer terug. In het park krijgen ze een frietje.
Ze moeten zelf voldoende drinken meenemen en
natuurlijk iets voor in de bus of het park om te
eten.
De kinderen mogen geld meenemen. Om grote
verschillen tussen de leerlingen te voorkomen,
willen we u vragen niet meer dan €6,00 mee te
geven.
Alle leerlingen doen hun Wegwijzershirt aan.
We wensen alle kinderen een fantastische dag toe!
De leerlingen van groep 8 zijn vrijdag 28 mei vrij!

KUNST CENTRAAL

EHBO-LES IN GROEP 8
De EHBO-les is leuk en leerzaam, want je leert heel
simpele dingen, maar toch fijn. We leren bijvoorbeeld een pleister goed plakken of een snelverband goed aanleggen.
Ook is het fijn dat je zo jong al kunt leren over
EHBO, want je kan het heel goed gebruiken.
Bijvoorbeeld bij kleine snijwonden door papier of
een mes.
We zijn heel blij dat de school dit vak geeft en dat
juf Helma er zo goed in is.
SCHOOLREIS (onder voorbehoud)
De kinderen uit de groepen 3 en 4 vertrekken op
vrijdag 21 mei rond 8.45 uur naar de Julianatoren
in Apeldoorn. Ze moeten wel gewoon om 8.30 uur
op school zijn en verzamelen in de klas.
Na een heerlijke dag zijn ze rond 16.00 uur terug
op school. In het park krijgen ze een frietje.
De kinderen uit deze groepen nemen geen geld
mee. Extra drinken en/of eten of iets lekkers voor
in het park is natuurlijk geen probleem! Iets te
drinken het liefst in een navulbaar/afsluitbaar
flesje.
Denkt u aan een reispilletje, mocht dat nodig zijn?

Het is altijd handig als je weet wat je moet doen als
er echt een keer iets mis gaat. We leren ook nieuwe woorden! Wij zeggen altijd pleister maar bij de
EHBO zeggen ze wondpleisters. We hebben zin in
de volgende les!!!
(door Lieke en Indy)
STUDIEDAG
Woensdag 12 mei staat er een studiedag gepland.
Deze dag gaat door! De kinderen zijn dan vrij. Een
extra dag aansluitend aan het Hemelvaart weekend! Dat komt vast goed uit.

KONINGSSPELEN 2021
De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest
waar gemiddeld 1,2 miljoen kinderen afkomstig
van 6.000 scholen in het primaire onderwijs aan
meedoen. De Koningsspelen vinden traditiegetrouw plaats op de laatste vrijdag voor Koningsdag.
In 2021 vinden de Koningsspelen dus plaats op
vrijdag 23 april voor de groepen 3 t/m 8 en op
donderdag 22 april voor de groepen 1/2.
Het thema van de Koningsspelen is IK+JIJ=WIJ.
In deze tijd hebben we elkaar hard nodig. Met dit
thema willen we laten zien dat samen ons nét dat
beetje extra geeft.
We gaan dit jaar niet naar de Mariënhoeve en ook
zetten we geen ouders in met spelletjes op het
plein. We vieren deze dag in een afgeslankte vorm,
maar we maken er wel een feestdag van!
De kleuters mogen op donderdag 22 april in
oranje tenue naar school komen en de groepen 3
t/m 8 verwachten we in oranje op vrijdag 23 april.
KAMP GROEP 8 (o.v.)
Helaas kon kamp van groep 8 in maart niet doorgaan. We hebben een nieuwe datum vastgelegd:
van 12 t/m 14 juli, dus aan het begin van de laatste
schoolweek. We denken dan dat Covid-19 geen
roet meer in het eten kan gooien! We gaan naar de
Blauwe Schuur en met twee groepen tegelijk. Tijdens de verschillende spellen zullen we de groepen
splitsen. We zijn blij dat er nog een gaatje beschikbaar was.
In verband met kamp wordt de opvoering van de
musical voor groep 8B verplaatst naar woensdag 7
juli i.p.v. vrijdag 9 juli.
Vrijdag 9 juli wordt dan voor de beide groepen een
opruimdag, zodat ze maandag op kamp kunnen en
donderdag 15 juli het afscheidsfeest van De Wegwijzer kunnen vieren.

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
School specifiek: donderdagmiddag 23 december
vanaf 12.00 uur zijn de kinderen vrij en vrijdag 24
december ook. Kerstviering woensdagavond 22
december.
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).
VREEDZAME SCHOOL: WE HEBBEN OOR VOOR
ELKAAR – GROEP 6 AAN HET WOORD
In dit blok wordt er aandacht besteed aan het feit
dat communicatieproblemen vaak ten grondslag
liggen aan conflicten. Onduidelijke communicatie
veroorzaakt vaak een conflict. Daarnaast komt het
voor dat er niet met elkaar, maar over elkaar wordt
gesproken. Ook het online gedrag van kinderen
speelt steeds eerder een rol. Hierover spreken we
met elkaar in de groepen. Sommige kinderen brengen ervaringen mee waar we het met elkaar over
hebben. Onder andere door het thuisonderwijs zijn
kinderen snel mediawijs aan het worden en moeten ze leren omgaan met regels rondom chatgedrag en het gebruik van webcams. Ook zaken als
wachtwoordgebruik, gamegedrag en online buitensluiten passeren hierbij de revue.
DATA / ACTIVITEITEN APRIL/MEI
13 april

19 april
20 april
20 en 21

Verkeer: praktisch verkeersexamen
voor de groepen 7 en 8 – uitgesteld
naar juni
Tussenrapportage individueel werk.
Rapport kleuters
Kunst centraal: Sticks voor 3, 4 en 5 op
het digibord
Afnamedata Centrale Eindtoets 2021

april
22 april

23 april

26 april
t/m 7
mei
10 mei
12 mei
13 en 14
mei
17 mei
19 mei
21 mei
24 mei
28 mei

7 juli
8 juli
9 juli
12 t/m
14 juli
15 juli

groep 8
Koningsspelen kleuters: in afgeslankte
vorm
Kledingadvies: oranje
Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8
op school in afgeslankte vorm. Er zijn
geen spellen op de Mariënhoeve.
Kledingadvies: oranje
Meivakantie

Weer naar school
Studiedag: kinderen vrij!
Hemelvaartsweekend: kinderen vrij
(dus vrij van 12 t/m 16 mei)
Weer naar school
Kunst centraal: Broers Zussen voor 6, 7
en 8 op het digibord
Schoolreisje voor de groepen 3 en 4
naar de Julianatoren (o.v.)
2e Pinksterdag: kinderen vrij
Schoolreisje voor de groepen 5 t/m 7
naar de Efteling (o.v.)
Groep 8 is vrij!
Musical groep 8B
Musical groep 8A (blijft hetzelfde)
Opruimdag voor groep 8
Kamp groep 8
Laatste schooldag groep 8
Met vriendelijke groet,
Team van De Wegwijzer!

