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GELUKKIG NIEUWJAAR
Wij wensen iedereen die verbonden is op wat voor
manier dan ook met De Wegwijzer een goed, gezond en gelukkig 2018 toe!
KERSTKNUTSELMIDDAG
De kerstknutselmiddag op dinsdag 19 december
2017 was erg geslaagd. Er hebben heel wat ouders
geholpen met het maken van de verschillende
werkjes. Allemaal hartelijk dank!
DE KERST GOEDE DOELENMARKT
Op 21 december 2017 hebben we een goede doelenkerstmarkt gehouden. Dat deden we omdat we
dit jaar stil stonden bij het trefwoordthema: Kerst,
een Koninklijk feest van Geven. “Het geven” vinden wij terug bij de boodschap van kerst, waarin
God aan de mensen zijn zoon Jezus heeft gegeven.
Jezus die ons leert om te geven aan de ander in
nood: “Geef, dan zal je gegeven worden”. In de
ochtend zagen we deze boodschap terugkomen in
het kerstspel van groep 7 onder de bezielende
leiding van juf Marleen en juf Judith. Daar zag je
dat de zoon van de koning, de prins uiteindelijk
toch zijn kroon wilde geven als cadeau voor het
kindje Jezus. En deze prins ontving daarvoor enorme blijdschap en waardering van zijn vader de
Koning.

De kinderen van groep 8 hebben aan de kinderen
van alle groepen verteld, hoe je kunt geven aan
mensen in nood door verschillende goede doelen
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Januari 2018
te vertegenwoordigen. Op woensdag 20 december
hebben 5 meisjes uit groep 8 locatie Wegwijzer
bezocht om over hun goede doel te vertellen. Zij
vertelden aan de kleuters en de groepen 3 en 4 dat
De MAF, Mission Aviation Fellowship, vliegt naar
mensen die in slecht te bereiken gebieden wonen.
Zij worden dan toch voorzien van levensbehoeften
en ontvangen geestelijke bemoediging.

Op donderdag 21 december vertelden alle achtste
groepers aan de kinderen van groep 5 t/m 7, achter de kramen van de Goede doelenmarkt, voor
welk doel zij zich hadden voorbereid en welke
spullen er gekocht konden worden. Al de mooie
spullen waren gemaakt door de groepen 3 t/m 7.
Deze spulletjes konden ’s avonds worden gekocht
door ouders en familie.
Die avond gebeurde dat ook! De totale opbrengst
was geweldig! Totaal is er E1765,= opgehaald inclusief een bijdrage aan alle doelen vanuit De
Wegwijzer- goede doelen pot, de ouderraadskraam en het kerstkoor. De specifieke bedragen
zijn aan de diverse organisaties overgemaakt en ze
waren onder de indruk dat er zo’n geweldig bedrag
is opgehaald.
Daarom willen de stichtingen: Zoa,( E120,=) Dorcas
(E120,=), World Vision (E160,=), Compassion
(E160,=), Leger des Heils (E130,=), Serious Request
(Rode Kruis) (E170,=) , Bartimeüs (E225,=), Mercy
Ships (210,=), Stichting Gave (E120,=) , de Maf

(E180,=) en Tear Fund (E140,=) alle kinderen van
de groepen 1 t/m 8 ontzettend bedanken voor
deze actie om Kerst te maken tot een Koninklijk
feest van Geven.

aantal ouders die op locatie Wegwijzer trouw papier in de container gooit. We willen die ouders
daar hartelijk voor danken, maar dit kan in de
nieuwe constructie niet meer.

De goede doelenmarkt was dit jaar weer een succes; alle deelnemers en gevers hartelijk bedankt!

HULP GEZOCHT VOOR LUIZENCONTROLE
We kunnen nog steeds ouders gebruiken die willen
helpen controleren. We weten dat dit niet het
leukste werkje is, maar het moet wel gebeuren!
Vier moeders per locatie is echt te weinig! Ook
koningin Maxima is luizenmoeder op de school van
haar kinderen! We controleren altijd de eerste
woensdag na een vakantie. U kunt zich opgeven bij
Marieke Beijert: marieke_zorn@hotmail.com of bij
bmaat@wegwijzer-wbd.nl
Doen!

’s Avonds leverde ook het kerstkoor nog een stralende bijdrage door onder de sterrenhemel haar
prachtige kerstliederen te laten horen!

CITO EN RAPPORTEN
De komende weken worden er in de groepen 1 t/m
8 de halfjaarlijkse toetsen van Cito afgenomen: de
middentoetsen (M). Misschien handig om afspraken onder schooltijd goed te communiceren met
de groepsleerkracht.
WELKOM
Vajen van der Worp is begonnen in groep 1/2A bij
juf Anja en juf Margriet. Isis ter Steeg en Ward
Bruggink maken groep 1/2B van juf Anke nog gezelliger. Jenna Knijff, Jay de Kroon en Tess Severs
weten de weg naar groep 1/2C van juf Majo al
heel goed. Guusje Radstok heeft een leeg stoeltje
gevonden bij juf Willemijn in 1/2D. We wensen
alle nieuwe leerlingen een fijne tijd op de basisschool toe!
GEBOREN
Juliëtte Roos, zusje van Babette uit groep 2C,
Annelinde Jellema, zusje van Floris uit groep 1B,
Dexx Petersen, broertje van Britt uit groep 4B,
Noor Mollema, zusje van Lars uit groep 1D en
dochter van onze juf Annelies en Thijs Verhoeckx,
broertje van Milan uit groep 5B.
Allemaal van harte gefeliciteerd! Geniet en veel
geluk en gezondheid voor de toekomst!
STUDIEDAG
Maandag 29 januari staat er een studiedag gepland. Alle kinderen zijn die dag dus vrij.
OUD PAPIER
Het ophalen van het oud papier voor de scholen is
met ingang van dit jaar gewijzigd. Er is geen aparte
route meer voor de scholen en we krijgen geen
vergoeding meer. Er is ook gewisseld van ophaalbedrijf. Wij gaan nu mee in het ritme van de gewone huisadressen dus om de week. Er is nog een

De rapporten gaan maandag 5 februari mee naar
huis.
SCHAKEN EN DAMMEN
De kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen meedoen met de schaak- en damkampioenschappen.
Na een interne strijd tussen de schaak – en damfanaten zullen de teams worden samengesteld.
Op woensdagmiddag 31 januari wordt het schaakkampioenschap voor alle scholen in Wijk bij Duurstede gehouden.
Op woensdagmiddag 21 februari het damkampioenschap.
Er zal worden gestreden om de Jo Spanjer wisselbokaal. We zijn beide woensdagen te gast bij basisschool De Windroos.
BRIEF OORSPRONG
In de bijlage vindt u een schrijven van de algemeen
directeur van de Oorsprong, Harrie Groeneveld.
Deze brief gaat over de problematiek op scholen
rond de vervanging bij ziekte van leerkrachten.
VAN DE KORFBALVERENIGING: KORFBALINSTUIF
Het duurt nog wel even, maar korfbalvereniging
Viking laat weten dat er voor de 5e keer een spelmiddag voor de kleutergroepen georganiseerd zal
worden.
Deze gezellige middag zal plaatsvinden in de voorjaarsvakantie: op woensdagmiddag 28 februari in
de korfbalhal op sportpark Mariënhoeve,
aanvang: 13.30 uur.

Tijdens de spelmiddag zullen er een aantal (korfbalgerichte) spelletjes te doen zijn. In de loop van
de maand januari zullen ook de inschrijfformulieren bij de kleutergroepen opgehangen worden.
Aanmelden kan tot uiterlijk 14 februari 2018.
Voor het begeleiden van de groepjes en het bemannen van de spelletjes hebben ze hulp nodig: is
dit iets voor u? Dan kunt u dit aangeven op het
inschrijfformulier. Ze zijn erg blij met uw hulp.
Toernooicommissie K.V. Viking:
Dine Berrens
Miny Brochard
WIJZIGING LOCATIE GEBEDSGROEP
De gebedsgroep komt elke eerste woensdag van
de maand niet langer op locatie Wegwijzer, maar
op locatie Zonnewijzer bij elkaar.
INFORMATIE
Op verschillende plekken kunt u data, foto’s en
nieuwtjes van onze school vinden. CTRL vasthouden en klikken met de muis op de logo’s om hier
naartoe te gaan.

Website
Facebook
Twitter
Algemene schoolagenda
DATA/ACTIVITEITEN JANUARI/FEBRUARI
10/15 jan. Luizencontrole
15 jan.
Spelletjesmiddag groep 1/2E EN 1/2A
16 jan.
Spelletjesmiddag groep 1/2D
23 jan.
Spelletjesmiddag groep 1/2C
25 jan.
Spelletjesmiddag groep 1/2B
24 jan.
Schriftjes bekijken in de groepen 3 en 4
26 jan.
Peildatum groepen 7 en 8 voor het individueel werk
26 jan.
Disco-avond groep 7 van 19.00 uur tot
20.30 uur
29 jan.
Studiedag: kinderen vrij
31 jan.
Schaakkampioenschap
e
5 febr.
1 rapport en werkmap kleuters
6 febr.
Project Filmklas in Calypso voor groepen
3 en 4
7 febr.
Gebedsgroep van De Wegwijzer in de
lerarenkamer ZW om 8.40 uur.
Gebedspunten kun je mailen naar:

gebedsgroep@wegwijzer-wbd.nl
Contactavond
Juffenfeest groepen 3
Schoolkerkdienst voor de groepen 1,2 en
3
19 febr.
Spelletjesmiddag 1/2A
21 febr.
Reserve contactavond
21 febr.
Damkampioenschap
23 febr.
Podiumpresentatie groepen 5
28 febr.
Korbalinstuif groep 1/2
26 febr. – Voorjaarsvakantie
2 mrt.
13 febr.
14 febr.
18 febr.

Met vriendelijke groeten,
Team van De Wegwijzer

