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Heerlen, 30 september 2017 
 
 
 
 

Welkom 
In september zijn drie nieuwe leerlingen gestart op onze school. Wij heten hen van harte welkom op 
De Wegwijzer: 

Zaland   -    Yasmin    - Ritaj 
 
Staking basisonderwijs 
Via de media hebt u waarschijnlijk al vernomen dat medewerkers in het basisonderwijs op 5 oktober 
2017 gaan staken.  Het team van De Wegwijzer ondersteunt deze staking.  Ook wij vinden dat 
leerkrachten in het basisonderwijs recht hebben op hetzelfde salaris als leerkrachten in het 
voortgezet onderwijs. Op 5 oktober zal er geen les worden 
gegeven. Op deze dag blijven de deuren gesloten en zullen wij 
ook geen leerlingen opvangen. Op ISY staat een brief met meer 
informatie over de staking.  
 
Studiedag 
Op woensdag 11 oktober 2017 staat voor de leerkrachten een 
studiedag op de planning. Dit hebben wij vorig schooljaar in de 
laatste nieuwsbrief met u gecommuniceerd. De kinderen 
hebben de hele dag vrij. 
 
Informatieavond voortgezet onderwijs 
Op maandag 20 november 2017 zal de informatieavond over het voortgezet onderwijs plaatsvinden 
voor de ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 8. Deze avond wordt verzorgd door experts uit 
het voortgezet onderwijs en de organisatie van deze avond ligt in handen van juffrouw Anouk. U 
ontvangt volgende maand een uitnodiging met aanmeldstrookje.  
 
Start VVE thuis 
Ook dit schooljaar gaat VVE thuis weer van start. VVE thuis is een programma voor ouders waarbij 
opvoedondersteuning wordt gegeven. Er worden allerlei zaken besproken zoals: 
- Hoe communiceer ik met mijn kind? 
- Wat kun je thuis met je kind doen? Denk hierbij aan activiteiten die aansluiten bij de thema’s van 
school.  
- Probleempjes in de thuissituatie zoals  ”mijn kind wil niet doorlopen als we naar school gaan”. 
- Hoe kan ik mijn kind nieuwe woorden aanleren? 
 
Er zullen dit schooljaar 6 tot 8 ouderbijeenkomsten plaats gaan vinden. Dit schooljaar zijn de VVE 
thuis bijeenkomsten op de dinsdagochtend. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze cursus! De eerste bijeenkomst zal starten na de 
herfstvakantie. Enkele ouders van de groepen 1 en 2 hebben zich al 
aangemeld bij juf Sylvia voor het programma VVE thuis. Heeft u interesse 
om deel te nemen? Neem dan contact op met Juf Sylvia van groep 1/2 C. 

Nieuwsbrief 02  
september 2017 
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Schoolzwemmen 
De zwemlessen waar de kinderen zich voor hebben ingeschreven zullen pas na 
de herfstvakantie beginnen. Door verschillende factoren binnen de organisatie 
lukt het niet om de zwemlessen deze week te laten beginnen. De zwemlessen 
van 3 en 10 oktober gaan dus niet door. U krijgt zodra de school geïnformeerd 
is over de lessen, een brief mee naar huis. Indien er vragen zijn, kunnen deze 
gesteld worden aan juf Pien. 
  

Startgesprekken 
De startgesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Het doel van deze 
gesprekken was afstemming tussen leerkracht, ouders en leerling. U kent uw kind 
immers het beste! Wij hopen hier gedurende het schooljaar profijt van te 
hebben. Wij willen alle ouders bedanken voor het inschrijven via ISY. Dit zullen 
wij in de toekomst altijd blijven doen.  

 
Oudervereniging 
De oudervereniging heeft  haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Ouders zijn 
geïnformeerd over de activiteiten van de oudervereniging en er is een financiële verantwoording 
geweest. 
 
Inschrijving nieuwe leerlingen 
In verband met de planning is het noodzakelijk om te weten hoeveel 
leerlingen de school mag verwachten in de nabije toekomst. Indien u 
kinderen heeft die dit schooljaar (2017-2018) nog vier jaar worden 
én u heeft deze nog niet ingeschreven, verzoeken we u om een 
afspraak te maken met Juffrouw Susanne (directeur) of met Juffrouw 
Kimberly (Intern Begeleider onderbouw).  

 
Welkomstfeest 
Vanaf dit schooljaar hebben wij er voor gekozen om geen algemene ouderavond meer te plannen 
maar een welkomstfeest. Op donderdag 7 september heeft dit feest voor ouders en kinderen 
plaatsgevonden. Het was een succes. Er zijn veel ouders, opa’s, oma’s en kinderen naar het feest 
gekomen. Er waren verschillende activiteiten voor de kinderen en ouders te doen waaronder: 
schminken, glittertattoos zetten, spelletjes spelen en springen op een springkussen. Verder werd er 
een speurtocht door de school georganiseerd om meer over onze school te weten te komen.  
Ook hebben er ouders en kinderen een dansje gedaan en muziek aangevraagd bij de DJ. Er waren 

lekkere hapjes en drankjes, waar de popcorn toch 
favoriet was bij de meeste. Er waren ook nog wat 
gezonde hapjes voor iedereen, waar ook lekker 
van gegeten is. Ouders en kinderen hebben op 
deze informele manier verder kennis kunnen 
maken met de leerkrachten en de school.  Kortom 
een geslaagd feest. 
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Kinderboekenweek 
De Kinderboeken week staat dit jaar in het teken van ‘Gruwelijk Eng!’. 
Op woensdag 4 oktober is de opening om 09.00 in de gymzaal. Het 
thema is: ‘Gruwelijk Eng!: Griezels. Het is de bedoeling dat iedereen 
verkleed aanwezig is! Op vrijdag 13 oktober wordt de 
Kinderboekenweek afgesloten en worden de winnaars van de Griffels 
en Penselen bekend gemaakt. Alle ouders/verzorgers zijn beide dagen 
van harte welkom. 
 
 

 
Even voorstellen… onze stagiaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo allemaal,  
 
Graag stel ik me aan jullie voor; Ik ben Nynke van de Poll, 20 jaar en 
woonachtig in Schinnen.  Ik studeer met plezier aan de Pabo in Sittard en 
zit in het derde jaar. Eerder heb ik stage gelopen in Hoensbroek en Nuth. 
Dit schooljaar loop ik op donderdag en af en toe een hele week stage in 
groep 1/2b van juf Lara en juf Martine.  
 
Ik hoop natuurlijk op een goed schooljaar met en voor iedereen, samen 
maken we er iets moois van! Voor vragen loop gerust (na schooltijd) even 
binnen.  
 
Groetjes, Nynke.  

Hallo, mijn naam is Anique Kauhl, ik ben 21 jaar oud en zit in het 2e jaar 
van de PABO in Sittard. Hiervoor heb ik de opleiding logopedie gedaan. 
Mijn hobby’s zijn tennissen en muziek maken. Ik heb voor de PABO 
gekozen, omdat ik graag kinderen wil helpen, ze iets wil leren en er voor 
ze wil zijn. 
Ik kom het hele schooljaar op de Wegwijzer stage lopen, eerst 20 weken 
in groep 8 bij juf Anouk en erna waarschijnlijk in de onderbouw.  

 

Ik ben Tim Rikers, 19 jaar oud en ik kom uit Maasbracht. Per 1 December 
woon ik in Kerkrade. Ik ben eerstejaars pabo student. Ik doe de pabo nu 
voor de tweede keer. Ik heb vorig jaar stagegelopen op de Hovenier in 
Montfort. 
Ik heb een vriendin. Ik hou van koken en gamen.  
Ik hoop er met jullie een heel leuk jaar van te maken. Als jullie vragen 
hebben kunnen jullie mij altijd vinden op school. 
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Gezonde school 
Afgelopen schooljaar zijn omtrent de Gezonde School al 
een aantal zaken veranderd op De Wegwijzer. Het 
leerlingenpanel heeft, samen met de leerkrachten,  
aandacht geschonken aan ‘Woensdag Waterdag’. Vanaf 
vorig schooljaar drinken alle leerlingen op de woensdag 
dus alleen nog maar water. Ook hebben we fruit en 
groente mogen ontvangen van EU-schoolfruit. De thema week gezonde voeding was vorig jaar ook 
een nieuwkomer. In deze week hebben de leerlingen meer geleerd over gezonde voeding en vooral 
ook veel bewogen.  
Dit jaar is het ons doel om het vignet voor Gezonde School te behalen.  Het vignet Gezonde School is 
een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun 
leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag een school zich gedurende 3 jaar 
een Gezonde School noemen.  
 
Gezond trakteren maakt de verjaardag compleet 
Wij zijn sinds vorig jaar gestart met woensdag waterdag, een gezonde thema week en zijn we aan de 
slag gegaan met de plannen voor het nieuwe schoolplein. Hierin laten wij als school zien dat wij 
gezonde voeding en voldoende beweging belangrijk vinden. Zo belangrijk dat wij proberen dit jaar 
het vignet gezonde school te behalen. Naast de woensdag waterdag willen we daarbij ook aandacht 
besteden aan de traktaties van de kinderen op school. Tot nu toe zien we bij het vieren van de 
verjaardagen dat kinderen veel snoep en chips uitdelen. Heel lekker, maar niet gezond.  
Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen, maar samen met u kunnen wij groeien naar een gezonde 
school. Wij laten u hieronder een aantal voorbeelden zien van gezonde traktaties, die niet alleen fijn 
zijn voor het lichaam, maar ook voor het oog. Wij hopen dat u hier aan wilt denken, de volgende keer 
dat uw zoon/ dochter jarig is. Dan maken we er samen een gezond feestje van.  
 

  

 
 
EU schoolfruit 
Ook dit jaar doen we weer mee met EU schoofruit. De leerlingen ontvangen vanaf 13 november 2017 
t/m 20 april 2018 wekelijks drie stuks groenten en fruit. We zoeken nog hulp bij het verdelen/ 
snijden van het fruit en de groente. Wilt u ons komen helpen? Neem dan contact op met de 
leerkracht van uw zoon/ dochter. 
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Kids on the move 
Binnen de gemeente Heerlen bestaat het naschools beweegaanbod; ‘’Kids on the Move’’. Dit is een 
extra beweegmoment voor kinderen van de groepen 3 t/m 8 met een motorische achterstand of 
kinderen die angst ervaren tijdens de gymles. Tijdens deze wekelijkse, naschoolse  lessen staat het 
plezier hebben in bewegen binnen een ongedwongen situatie centraal. Op school zal een test 
worden afgenomen tijdens de gymles. De sportconsulent zal tijdens de gymles eenmalig aanwezig 
zijn om de ‘’4  skills test’’ van Van Gelder af te nemen. 
Tijdens deze test komen vier motorische 
basisvaardigheden aan bod; stilstaan, springen-kracht, 
springen-coördinatie en stuiten. Wanneer een leerling 
op minimaal twee vlakken beneden zijn/haar leeftijd 
scoort, ontvangen leerling en ouders een uitnodiging 
voor een informatiebijeenkomst welke op school zal 
plaatsvinden.  
 
Bezoek speeltuin 
De groepen 1 t/m 5 hebben een bezoek gebracht aan speeltuin De Rollebollebult. Deze speeltuin is, 
mede dankzij onze hulp met de flessenactie, vernieuwd. Het bezoek was een cadeautje als bedankje 
voor onze hulp. De kinderen en leerkrachten kijken terug op een geslaagde middag. Hieronder een 
aantal foto’s.  
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Belangrijke data 
Woensdag 04 oktober 2017:   Opening Kinderboekenweek. 
Donderdag 05 oktober 2017:   Staking basisonderwijs (leerlingen hele dag vrij). 
Woensdag 11 oktober 2017:   Studiedag (leerlingen hele dag vrij). 
Donderdag 12 oktober 2017:   MR-vergadering (start 19.30 uur). 
Vrijdag 13 oktober 2017:   Afsluiting Kinderboekenweek.  
Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober: Herfstvakantie  
Woensdag 25 oktober 2017:   Luizencontrole 
Donderdag 26 oktober 2017:   OK-thermometer voor leerlingen 
Zondag 29 oktober 2017:    Start wintertijd 
 


