
Nieuwsbrief 2 Schooljaar 2020 – 2021 

Welkom en leerlingenaantal 
Wij verwelkomen alle nieuwe leerlingen die 

gestart zijn op onze school. 
Op 1 oktober was de jaarlijkse teldatum. 
Vol trots kunnen wij zeggen dat er 217 

leerlingen bij ons op school zitten! Dit is een 
groei ten opzichte van vorig jaar. Hier zijn wij 
samen verantwoordelijk voor en daar worden 

wij gelukkig van! 
‘Samen Groeien naar Geluk’

 
 

Leerlingenraad 
De leerlingen van de leerlingenraad zijn 

verkozen. In de verschillende groepen hebben 
er presentaties en daaropvolgende 

verkiezingen plaatsgevonden. Dat resulteerde 
in onderstaand leerlingenraadpanel. 

Jeugdjournaal 
We vonden het zeer 

vervelend voor 
iedereen dat we 

genoodzaakt waren 
om de school te 
sluiten vanwege 

COVID-19. We hebben 
hier wel een mooi 

item in het 
jeugdjournaal aan 

over gehouden. Wij 
zijn ontzettend trots 

op het vlugge 
oppakken van het 

onderwijs op afstand! 

 

Kinderboekenweek 
Tijdens de 
Kinderboekenweek is 
Michael Reefs (een 
bekend kinderboeken-
schrijver) ons een 
gesigneerd boek 
komen brengen voor 
in het kinderboeken- 
zwerfstation. Dus sla 
jullie slag en kies een 
leuk boek uit! 

Voorleeswedstrijd  
De voorleeswedstrijd 
voor de groepen 7 en 
8 heeft ook weer 
plaatsgevonden. Er 
waren vier 
kanshebbers die de 
strijd zijn aangegaan. 
De voorleeswinnaar 
voor dit schooljaar is 
Samsoor uit groep 7! 
Heel knap! 

Naschools aanbod 
Het naschools aanbod 
is van start gegaan. De 
kinderen hebben een 
fantastische 
kennismaking- les 
gehad waarbij ze 
letterlijk in de doeken 
hebben gehangen. We 
hebben dan ook veel 
aanmeldingen mogen 
ontvangen. 

 
Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma   
BS de Wegwijzer heeft een subsidie aangevraagd en ontvangen waarmee we 
extra hulp kunnen bieden aan leerlingen die een achterstand hebben 
opgelopen vanwege de schoolsluiting tijdens de eerste Covid-19 periode. 
We onderzoeken momenteel op welke manier we dit het beste kunnen 
inzetten en denken hierbij aan uitbreiding van de huiswerkbegeleiding en 
extra individuele begeleiding onder/ na schooltijd. We zullen ouders van 
leerlingen die kunnen deelnemen aan dit programma zo snel mogelijk 
hierover informeren.   
 



Babynieuws en vervangingen 

We hebben op school weer babynieuws! Juf Aline is zwanger van haar 
tweede kindje! Daarnaast is ook juf Paola zwanger en hebben wij gezocht 
naar een vervanging. Wij zijn blij dat wij een goede vervanger hebben 

kunnen vinden. Per 2 november zal Ger Ramakers 
de vervanging van juf Paola invullen. Wellicht 
kennen sommige ouders zijn naam, hij was 
namelijk heel wat jaartjes geleden ook leerkracht 
op de Wegwijzer. 

Tandarts op school 
Afgelopen maand 
hebben wij de 
tandartsen van Jeugd 
Tand Verzorging 
Limburg met de bus 
op school gehad. In 
het begin vonden de 
kinderen het 
spannend maar na 
afloop was het zelfs 
leuk!  

Minicollege  
 
*Aangepast zonder 
ouder 

Coronanieuws vanuit INNOVO 
Binnen INNOVO gaan wij voor medewerkers uit van de algemene en hopelijk simpele 
stelregel: wie loopt/beweegt binnen het gebouw, draagt een mondkapje. Bij het verzorgen van 
onderwijs aan de kinderen is het over en weer kunnen zien van gezichten belangrijk. Om die reden 
kan/mag in de klas,  op het onderwijsplein, in de gymzaal/speellokaal enz. het mondkapje af. Voor 
kinderen tot en met 12 jaar is het dragen van een mondkapje niet aan de orde en evenmin 
wenselijk!  Deze interne richtlijn geldt met ingang van maandag 26 oktober 2020. 
 
Verder blijven de eerder aangegeven richtlijnen van kracht: ouders/ verzorgers zijn niet welkom 
op school. Tenzij ze, door een medewerker van de school, uitdrukkelijk worden uitgenodigd.   
 Belangrijke data 
• 19 – 25 oktober: herfstvakantie 

• 28 oktober: luizencontrole 

• 6 november: studiemiddag 12:30 uur 
school uit 

• 20 november: studiemiddag 12:30 uur 
school uit24 november: studiedag, hele dag 
vrij 

• 4 december: studiemiddag 12:30 uur school 
uit 

• 18 december: studiemiddag 12:30 uur 
school uit 

• 21 december – 3 januari: kerstvakantie 

 

 

 
 
 
 

 



 


