
Basisschool de Wegwijzer 

Mijnzetellaan 4 
6412 EN Heerlen 

www.bswegwijzer.nl 
info.wegwijzer@innovo.nl 

 

 
 
 
Heerlen, 24 juni 2019 
 
 
Einde schooljaar 2018-2019 
Het einde van schooljaar 2018-2019 komt in zicht. Deze periode wordt door leerkrachten altijd 
omschreven als een drukke periode. Alles voor volgend schooljaar moet voorbereid worden, maar 
het huidige schooljaar moet ook goed afgerond worden. De rapporten zijn vandaag uitgedeeld en 
daarnaast zijn er de uitstapjes en de feestelijke activiteiten op school. Wij proberen u via ISY zo goed 
mogelijk te informeren. Mocht er echter toch iets onduidelijk zijn of mocht u vragen hebben, dan 
horen wij het uiteraard graag. Wij wensen iedereen een hele fijne afronding van dit schooljaar! 
 
Startklas gaat van start 
In schooljaar 2019-2020 gaat een startklas van start. In deze klas krijgen leerlingen les die na 
01.08.2019 vier jaar zijn geworden en die extra onderwijsbehoefte nodig hebben. Juf Silvia, juf Ioana 
en juf Selena worden de medewerkers van deze groep, die in samenwerking met JENS wordt 
opgestart. De startklas wordt gevestigd in het huidige Next level lokaal. 
 
Zwangerschapsverlof 
Na de zomervakantie start het zwangerschapsverlof van juf Aline. Juf Martine zal nog drie dagen 
werken en daarna start ook haar zwangerschapsverlof. We zullen u informeren, zodra we weten wie 
deze vervangingen gaan invullen. Juf Kimberly zal op vrijdag de vervanging van juf Martine invullen, 
waardoor ze fulltime aanwezig zal zijn als intern begeleider. 
 
Groepsindeling schooljaar 2019-2020 
Volgend schooljaar zullen wij starten met 11 groepen. Ons voorstel is inmiddels goedgekeurd door de 
Medezeggenschapsraad, waardoor wij het met u kunnen delen. In schooljaar 2019-2020 zullen wij 
starten met de volgende jaargroepen:  
 

Onderbouw Leerkrachten Onderwijsondersteuners 

Startklas 
 

Juf Sylvia (ma-di-wo) 
Juf Ioana (ma-do) 

Juf Selena (ma-di-wo-do-vr) 
Meester Vincent (ma-di-wo-do) 

Groep 1/2 A Juf Eva (ma-di-wo-do-vr) 

Groep 1/2 B Juf Chantal B. (ma-di-do-vr) 
Juf Ioana (wo) 

Groep 1/2 C Juf Aline* (ma-wo-do-vr) 
Juf Ioana (di) 
*vervangster bij de start van het schooljaar 

Groep 3 A Juf Eveline (ma-di-wo-do-vr) 
Juf Svenja (LIO vanaf febr. 2020) (ma-di-wo-
do) 

Groep 3 B Juf Marion (di-wo-do-vr) 
Juf Martine*(ma) 
*vervangster gedurende hele schooljaar 
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Bovenbouw Leerkrachten Onderwijsondersteuners 

Groep 4/5 A Meester Christian (di-wo-do-vr) 
Juf Paola (ma) 

Juf Danee (ma-di-wo-do-vr) 
 

Groep 4/5 B Juf Chantal F. (ma-do-vr) 
Juf Paola (di-wo) 

Groep 6 A Meester Ryan (ma-di-wo-do-vr) Juf Janou (ma-do-vr) 
Juf Famke (di-wo) Groep 7 A Juf Anouk H. (ma-di-wo-do) 

Juf Angelique (vr) 

Groep 8 A Juf Anouk D.(ma-di-wo*-vr) 
Juf Angelique (wo*-do) 
*wisselend 

 
Toestemmingsverklaring via ISY 
Tijdens de kennismakingsochtend op vrijdag 28 juni ontmoeten de leerlingen de nieuwe leerkracht 
en worden er nieuwe foto’s gemaakt voor de schoolkalender. We vragen u dringend om de 
toestemmingsverklaringen akkoord te geven als u wenst dat uw zoon/ dochter op de schoolkalender 
komt. Dit moet voor a.s. vrijdag! Heeft u problemen met ISY? Loop even binnen bij juf Annemie (ma-
t/m do) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport 
Op maandag 24 juni 2019 hebben de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hun tweede rapport mee naar 
huis gekregen. De rapporthoes zal de gehele schoolperiode gebruikt worden en bevat uiteindelijk 
een verzameling van alle rapporten. Het is daarom belangrijk, dat de rapporthoes van de leerlingen 
uit de groepen 3 t/m 7 uiterlijk dinsdag 02 juli 2019 met de gehele inhoud weer wordt ingeleverd. De 
leerlingen uit groep 8 mogen hun rapport houden. De kleuters hebben de eerste trotsmap 
ontvangen! Hier zijn we erg trots op! 
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Hitte op school 
Momenteel is het erg warm. We zijn erg blij dat we de hele school 
hebben voorzien van zonwering, waardoor de temperaturen in de 
klaslokalen lager zijn dan voorgaande jaren. Daarnaast werken we 
volgens het hitteprotocol (zie ISY). A.s. dinsdagmiddag is er geen les 
vanwege te hoge temperaturen. We houden u op de hoogte m.b.t. 
aanpassingen in het lesrooster, mocht dit nodig zijn. Wij zorgen voor 
opvang van leerlingen, gedurende de reguliere uren. Geef door aan de 
leerkracht, als u hiervan gebruik wilt maken.  

  
 
Schoolreis (herhaling) 
Ook dit jaar gaan de groepen 1 t/m 7 weer op schoolreisje! Dit zal 
plaatsvinden op maandag 1 juli 2019. De groepen 1/2 gaan naar 
speeltuin Breukberg in Schinveld, de groepen 3 t/m 5 gaan naar de 
Valkenier en de groepen 6 en 7 gaan naar de Efteling. Alle kinderen 
hebben een brief mee naar huis gekregen met meer informatie. Wij 
hopen dat alle leerlingen mee zullen gaan en dat het een geslaagde 
dag mag worden! Tref a.u.b. maatregelen m.b.t. het warme weer 
door extra drinken mee te geven en de leerlingen te beschermen 
tegen de zon. 
 
Wegwijzer got Talent 
Op dinsdag 2 juli zal er een nieuwe editie van Wegwijzer Got Talent plaatsvinden. Komt u kijken? Het 
programma start om 12.30u. en zal rond 14.30u. afgelopen zijn. Bij goed weer zal de show 
plaatsvinden in de kuil buiten, gelieve achter de leerlingen plaats te nemen! Als het weer niet 
meewerkt dan verplaatsen we de activiteit naar de grote gymzaal, hier mogen de ouders op de 
tribune plaatsnemen. Het thema is dit jaar ‘Jungle’. We vinden het leuk als de leerlingen (en ouders!) 
hun kleding op het thema aanpassen, dus zoek je mooiste junglekleding, wij kijken ernaar uit! 
 
Afscheid meester Jordi 
Meester Jordi zal volgend schooljaar gaan werken als directeur op BS op de Top en BS de Kleine 
Wereld. Wilt u afscheid nemen van meester Jordi? Dit kan op dinsdag 2 juli van 14.30-15.30 uur in 
de gemeenschapsruimte van onze school. 
 
Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2019-2020 
Volgende week verschijnt er nog een nieuwsbrief. Hierin kunt u kennismaken met de nieuwe 
leerkrachten die gaan werken op onze school en tevens staan hierin de vakantiedagen en de 
studiedagen vermeld. Houd ISY dus goed in de gaten! 
 
Wist u dat: 

 Groep 8 op schoolverlaterskamp is van maandag 24 juni t/m woensdag 26 juni. 

 We ook hier werken volgens het hitteprotocol, dat het programma aangepast is aan de 
warmte en dat er maatregelen worden getroffen, mochten deze nodig zijn. 

 We ze veel plezier toewensen! 
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Belangrijke data 
Maandag 24 juni t/m woensdag 26 juni  Schoolkamp (groep 8). 
Maandag 24 juni 2019    Tweede rapport (groep 3 t/m 8). 
      Trotsmap groep 1-2  
Dinsdag 25 juni 2019    Tropenrooster: school uit om 12.15 uur. 
Donderdag 27 juni 2019   Uitslaapochtend groep 8 (start 11.00 uur). 
Vrijdag 29 juni 2019    Kennismakingsmiddag nieuwe groep  
       Studiemiddag: school uit om 12.15 uur 

Afscheidsavond groep 8 (start 19.00 uur).  
Maandag 01 juli 2019    Schoolreisje gr. 1 t/m 7. 
Dinsdag 02 juli 2019    Inleveren rapport (groep 3 t/m 7). 
      Uitslaapochtend groep 1 t/m 7 (start 9.30 uur). 
Dinsdag 02 juli 2019    Wegwijzer got Talent 
Donderdag 04 juli 2019    Laatste schooldag (vakantie start om 12.15 uur). 
Maandag 19 augustus 2019   Start schooljaar 2019-2020.     
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