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Heerlen, 31 oktober 2017 
 
 
 
 

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

Abdulai - Max - Lisanne 
 
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. 
Vanwege nieuwe ontwikkelingen adviseren wij alle ouders/verzorgers om aanwezig te zijn. 
 
Studiemiddag 
Op vrijdag 10 november 2017 staat voor de leerkrachten een studiemiddag op de 
planning. Dit hebben wij vorig schooljaar in de laatste nieuwsbrief met u 
gecommuniceerd. De kinderen hebben vanaf 12.15 uur vrij. 
 
Vormsel 
Het Heilige Vormsel staat dit schooljaar gepland op zaterdag 18 november om 19.00 uur in  de St. 
Corneliuskerk te Heerlerheide. De volgende leerlingen van onze school zullen dan het sacrament van 
het Heilig Vormsel ontvangen: Esmée Van Gerven, Dilano Niesing en Mike Gans. Wij wensen hen een 
hele fijne dag.  
 

Leerplichtambtenaar 
Van de leerplichtambtenaar hebben wij het verzoek gekregen om 
absenties en te laat komen goed te noteren. Al deze momenten worden 
door de leerkrachten genoteerd. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om er 
voor te zorgen, dat de kinderen op tijd op school aanwezig zijn. Dit om 
verdere problemen te voorkomen. Als u wordt aangesproken door een 
leerkracht, dan is dit altijd met een goede bedoeling. Wij hopen dan ook 
op uw begrip.  
 

Actueel leerlingdossier 
Het is belangrijk dat wij beschikken over een actueel leerlingdossier. Wijzigingen moeten 
daarom altijd worden doorgeven. Het komt helaas nog te vaak voor, dat wij bijvoorbeeld niet 
beschikken over het juiste telefoonnummer. Op het moment dat er iets is, kunnen wij u hierdoor niet 
bereiken. U kunt de wijzigingen doorgeven aan juf Annemie. Dit kan persoonlijk of via mail 
(info.wegwijzer@innovo.nl). Juf Annemie zal vervolgens de wijzigingen verwerken in ons systeem.    
 
 
 
 

Nieuwsbrief 03  
oktober 2017 
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Facebook 
Sinds september is de facebookpagina van De Wegwijzer online. Veel ouders hebben zich al lid 
gemaakt van deze groep. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, neem dan een kijkje en voeg de groep 
toe; Bs de Wegwijzer.  
 
Nationaal schoolontbijt 
Op woensdag 08 november 2017 zal onze school deelnemen aan het nationale 
schoolontbijt. De leerlingen zullen samen met de leerkracht in de klas ontbijten en 
het belang van ontbijten zal tijdens deze activiteit centraal staan. Op deze dag 
moeten de leerlingen zelf een bord, beker en bestek meenemen. De voorkeur gaat 
uit naar plastic!   
 
Kaartenactie 
Dit schooljaar is er een kaartenactie. De kinderen maken per klas voor verschillende gelegenheden 
een aantal wenskaarten. Er worden dan een aantal kaarten per klas uitgekozen, die ook 
daadwerkelijk worden afgedrukt als kaart. Er worden pakketjes samengesteld en deze zijn vanaf de 
week van 20 november te verkrijgen via uw kind. Uw kinderen mogen dit dan ook verkopen aan 
vrienden, familie en kennissen. Meer informatie t.z.t.  
 
EU schoolfruit 
Ook dit schooljaar doet De Wegwijzer weer mee aan EU-schoolfruit. Dit is een Europees 
voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-
schoolfruit zullen de kinderen ook dit jaar weer spelenderwijs verschillende soorten groenten en fruit 
eten. Dat is niet alleen maar gezond, maar ook gezellig. Wij ontvangen 20 weken lang gratis 3 stuks 
groente/fruit per leerling per week vanaf week 46 (vanaf 13 november). De precieze dagen dat het 

fruit gegeten zal worden is nog niet bekend. Wij zullen u 
natuurlijk tijdig informeren hierover zodat uw kind niet teveel 
eten mee naar school hoeft te nemen. Op de lange termijn is 
ons doel om de gezonde pauze hap steeds verder op onze 
school in te voeren. Hierover volgt uiteraard t.z.t. meer 
informatie. Vanaf 13 november is het dus lekker genieten met 
de kinderen van deze gezonde pauze hap aangeboden door 
EU-schoolfruit. Voor meer informatie kunt u terecht op de site 
van EU-schoolfruit: http://www.euschoolfruit.nl. 

 
Kerst activiteit 
Dit schooljaar kiezen wij er voor om de jaarlijkse kerstmarkt een andere 
invulling te geven. Dit schooljaar komt er een lichtjeswandeling door de 
wijk. Dit zal een soort speurtocht zijn, waarbij ouders samen met hun 
kinderen aan kunnen deelnemen. De leerkrachten staan dan tijdens de 
wandeling op een plekje in de wijk. Op school zelf zal de verzamelplaats 
zijn, waarbij de oudervereniging klaar zal staan met een hapje en 
drankje, tegen een kleine vergoeding. Er zal dan ook een tombola 
aanwezig zijn. Een andere manier om de kerstperiode samen in te 
luiden. 
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Kinderboekenweek  
De Kinderboekenweek stond dit schooljaar in het teken van “Gruwelijk eng”.  
 
Tekenwedstrijd “De gouden penseel”  
Alle leerlingen van onze school hebben meegedaan aan de tekenwedstrijd. In de hal van de school 
konden de prachtige kunstwerken bekeken worden.  
 
Verhalenwedstrijd “De gouden griffel” (groep 5 t/m 8) 
In de groepen 5 tot en met 8 werd ook een verhalenwedstrijd georganiseerd. De kinderen hebben 
verhalen geschreven  over het thema van de Kinderboekenweek. 
 
Voorleeswedstrijd groep 7 en 8 
In groep 7 en 8 zijn voorleeswedstrijden gehouden. Dit jaar werd Eurona Paloja uit groep 8 de 
voorleeskampioen van onze school. Proficiat! 
 

 
 
Bezoek speeltuin 
Ook de groepen 4 hebben afgelopen maand de vernieuwde speeltuin bezocht. Zij kijken ook terug op 
een geslaagde middag.  
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Schooltour Roda JC  
In het kader van de gezonde school zijn de leerlingen van groep 7 op dinsdag 24 oktober  naar het 
Roda JC stadion geweest. Ze hebben lessen gevolgd omtrent voeding, leren omgaan met geld en 
weerbaarheid & respect. Daarna hebben ze een lekkere lunch gekregen en mochten ze de 
handtekeningen van een aantal spelers vragen. Ten slotte mochten ze voetballen IN het stadion. 
Kortom een leuke, leerzame en gezonde dag.  
 

 
 
Koempeltje op bezoek  
Voor de vakantie kwam Koempeltje bij ons op bezoek. Alle kinderen hebben van hem de 
gezondheidskrant mogen ontvangen. Dit sluit mooi aan bij onze uitgangspunten van de Gezonde 
school.  
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Belangrijke data 
Woensdag 08 november 2017:   Nationaal Schoolontbijt 
Vrijdag 10 november 2017:   Studiemiddag (leerlingen vanaf 12.15 uur vrij). 
Maandag 20 november 2017:   Start verkoop kerstkaartenactie. 
Donderdag 23 november 2017:   OK-thermometer voor leerlingen en ouders. 
Dinsdag 28 november 2017:   Vergadering Oudervereniging (start 19.00 uur). 
 
 


