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Heerlen, 22 december 2017 
 
 
 
 

Afsluiting van het kalenderjaar 
Nog even en dan begint de kerstvakantie. De periode tussen Kerst en Nieuwjaar is voor velen een tijd 
van bezinning en reflectie. We kijken terug op wat er in dit jaar allemaal gebeurd is en we kijken 
alvast vooruit naar wat we willen doen in het komende jaar. Langs deze weg willen wij jullie 

bedanken voor de fijne samenwerking in 2017. Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen toe 
en in 2018 groeien wij samen verder naar geluk. 

 

 
 

Team BS De Wegwijzer 
 
Kaartenactie 
De kinderen hebben afgelopen periode veel moeite gedaan voor het maken en verkopen van de 
kaarten. We hadden ons een doel gesteld om ongeveer 2.000 euro op te halen. We hebben dit 
bedrag behaald! De kinderen hebben het voor elkaar gekregen. Daardoor kunnen wij een panna 
court realiseren op de nieuwe speelplaats! Wij willen graag de kinderen bedanken en bovenal willen 
wij graag Berry Geefshuysen bedanken voor het maken van de kaarten.  
 
Gezonde traktaties 
Wauw! Wat fijn! We hebben nu al een paar keer een 
stukje in de nieuwsbrief gezet over gezonde traktaties 
met verjaardagen. We zien ze op school steeds vaker 
voorbij komen: de gezonde verjaardagstraktatie.  
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 05  
december 2017 
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Sinterklaas 
Dinsdag 5 december was het zo ver. Sinterklaas kwam op bezoek op basisschool De Wegwijzer! De 
groepen 1 tot en met 4 stonden de Sint en zijn pieten vol verwachting op te wachten, die met de 
politieauto inclusief sirene aankwamen. Na deze gezamenlijke ontvangst, was er voor iedere groep 
de mogelijkheid om Sinterklaas en zijn pieten te bezoeken. Er werden liedjes gezongen en gedanst. 
Natuurlijk wist Sinterklaas ook veel over de kinderen te vertellen. Bij terugkomst in de klas lag er voor 
ieder kind een cadeautje en wat lekkers. De groepen 5 tot en met 8 speelden in de klas een 
sinterklaasbingo. Hier waren leuke prijsjes te winnen! Kortom: het was weer super gezellig en wat 
was het weer een feest! 
 

          
 
Lichtjeswandeling 
Dit jaar was er gekozen voor een andere invulling dan de gebruikelijke kerstmarkt, namelijk een 
lichtjeswandeling. Kinderen en ouders kwamen met lichtjes in verschillende vormen naar school. 
Samen met kinderen en ouders uit andere groepen liep iedereen een route door de wijk. Op deze 
route stonden 12 leerkrachten verstopt. 
Wanneer een groep de leerkrachten vond, 
kregen zij een letter. Aan het einde van de 
lichtjeswandeling moesten de groepjes 
samen een woord maken van de letters die zij 
gekregen hadden. Dat was soms even 
puzzelen! Uiteindelijk had iedere groep het 
woord geraden; Kerstkoekjes! Als beloning 
kreeg iedereen een lekker chocolade 
kerstkransje. Naast de lichtjeswandeling 
verzorgde de OV op school een tombola. Hier 
waren hartstikke leuke prijsjes te winnen. 
Ook verzorgde zij lekkere warme chocomel en 
wafels met slagroom. Onder het genot van 
wat lekkers en een muziekje, kon iedereen 
zich opwarmen bij de vuurkorf. 
Het was een gezellige avond! 
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Next Level 
Op onze school wordt juf Aline vanaf december op maandag vrij geroosterd om een naschools 
aanbod te ontwerpen voor een aantal leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7. Dit traject wordt 
gesubsidieerd vanuit het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en het wordt uitgevoerd 
samen met BS de Broederschool, BS de Schakel en BS St. Paulus. Ook op deze scholen wordt op één 
dag één leerkracht vrij geroosterd. Deze vier INNOVO-scholen gaan gezamenlijk aan de slag om een 
programma te ontwerpen, dat later op meerdere basisscholen in Nederland uitgevoerd kan worden. 
Het aanbod zal onder andere de volgende elementen gaan omvatten: studiebegeleiding, 
ontwikkeling van sociale vaardigheden, verlengd aanbod uit de wereld van wetenschap, techniek, 
sport en cultuur en taalactivering. Deze leerlingen zullen ook de wereld buiten De Wegwijzer gaan 
ontdekken en hiervoor zullen we mogelijk bedrijven of instanties in Heerlen of omstreken gaan 
bezoeken. We horen het graag van u, als u de deuren van uw bedrijf op een dinsdag na schooltijd 
openstelt voor leerlingen van De Wegwijzer. Zij kunnen hierdoor meer kennis opdoen van de wereld 
om hen heen. U kunt ons hierover berichten via info@wegwijzer.nl. In januari vinden er gesprekken 
plaats met leerlingen en ouders over deelname aan dit traject. 
 

 
De leerlingen van De Wegwijzer nemen graag een kijkje buiten de muren van de school. 

 
 
Carnaval 
Wij zitten momenteel nog midden in de feestmaand december en het jaar 2018 is in aantocht, maar 
wij willen jullie ook alvast meenemen in het carnavalsgebeuren, omdat dit al snel in het nieuwe 
kalenderjaar zal zijn.  
 
Wij gaan het dit jaar anders aanpakken dan dat jullie van ons gewend zijn. Het prinsenpaar met hun 
narren wordt gekozen in de groepen 4 t/m 7. Kinderen die graag prins, prinses of nar willen worden 
kunnen zich opgeven door het briefje, dat zij gekregen hebben, voor 10 januari in te leveren.  
Werkgroep Carnaval kiest de nieuwe prins, prinses en narren. Deze worden tijdens de proclamatie op 
vrijdag 26 januari bekend gemaakt. De proclamatie start om 13.30u in de grote gymzaal. Hier is 
iedereen van harte voor uitgenodigd.  
 
ALAAf ALAAF ALAAF 
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Belangrijke data 
Maandag 08 januari 2018:   Start school (08.45 uur). 
Woensdag 10 januari 2018:   Luizencontrole.  
Dinsdag 23 januari 2018:   Leerlingenraad. 
Maandag 24 januari 2018:   MR-vergadering (start 18.30 uur). 
Vrijdag 26 januari 2018:   Proclamatie Prins en Prinses.  
 

 
 
 
 
 


