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Heerlen, 2 maart 2018 
 
 
 
 

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

Omid - Mariam 
Personele bezetting 
De personele bezetting in groep 1/2b is gewijzigd. De volgende juffen werken momenteel in deze 
groep: 

- Juf Eva Marnette (di-wo-do-vr). 
- Juf Paola Lutgens (ma). 

 
Per 5 maart zal meester Vincent Valkenburg werkzaam zijn als onderwijsassistent op onze school. Hij 
zal in diverse groepen gaan ondersteunen en werken met groepjes leerlingen. Vincent zal op 
maandag t/m donderdag aanwezig zijn op onze school. 
 
Sam-Sam plein 
De speeltoestellen, kunststof 
ondergronden, prullenbakken en 
bankjes zijn inmiddels geplaatst. De 
kinderen hebben hierdoor sinds deze 
week gebruik kunnen maken van de 
speelplaats. Wij zien veel enthousiaste 
gezichten en horen enthousiaste 
geluiden. Hier zijn wij erg blij mee. De 
bomen, hagen en coatings 
(pleinplakkers)  zijn nog niet geplaatst, 
omdat de grond bevroren is. Wij 
hopen, dat deze werkzaamheden zo 
snel mogelijk hervat kunnen worden. 
Sinds afgelopen maandag geldt de 
schoolpoort weer als ingang en 
uitgang. 
 
Opening SamSam plein 
Op maandag 05 maart 2018 wordt het SamSam plein officieel geopend door de leerlingen van het 
leerlingenpanel samen met wethouder Jordi Clemens. Roda JC zal als partner van onze school de 
pannakooi officieel in gebruik gaan nemen.  De groepen zullen vanaf 9.00 uur verzamelen in de kuil 
op het Sam-Sam plein. We hopen veel ouders en buurtbewoners te mogen begroeten bij deze 
feestelijke activiteit. 
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“Het werd ook  tijd” 
We horen van leerlingen, leerkrachten, ouders en partners zeer positieve reacties over het 
schoolplein, maar vaak wordt ook de opmerking geplaatst: “ het werd ook tijd”. We zijn het met u 
eens, dat het schoolplein sterk verouderd was en dat er iets moest gebeuren. Dit was echter nog niet 
zo makkelijk, omdat er in Nederland regels  zijn m.b.t. het aantal m2 per leerling dat er beschikbaar 
wordt gesteld als speelplaats voor een school. Per leerling is 3 m2 vereist, waarbij 600 m2 volstaat 
voor scholen groter dan 200 leerlingen (zoals BS De Wegwijzer). Doordat OBS De Piramide gesloten 
is, was het plein te groot voor onze school. Er is heel wat overtuigingskracht nodig geweest om te 
komen tot realisatie van de volledige ruimte. Dit is gelukt door samen te werken met de Gemeente 
Heerlen en de Sam-Sam partners en we zijn dan ook terecht trots op het Sam-Sam plein . We hopen 
dat dit in de toekomst kan uitgroeien tot een plein waar de hele wijk Zeswegen/ Nieuw Husken trots 
op is! 
 
Studiedag 
Op donderdag 01 maart 2018  hebben de leerkrachten een studiedag gevolgd, waarbij er onder 
andere afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het gebruik van het Sam-Sam plein. De volgende 
gedragsverwachtingen zijn opgesteld: 
 
Samen: 

- Wij laten iedereen op ons plein meespelen. 
- Wij houden onze handen en voeten thuis tijdens het spelen.  
- Wij gebruiken de materialen en speeltoestellen op de afgesproken manier.   

Groeien: 
- Wij lossen ruzies op via een conflictgesprek. 
- Als wij naar binnen gaan, dan ruimen wij de materialen op en lopen wij rustig naar binnen. 

Geluk: 
- Wij eten op de afgesproken plek en  gooien afval in de prullenbak. 
- Wij spelen op de afgesproken plaatsen.  
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De leerkrachten verkennen samen met Sam-Sam partners de mogelijkheden van het Free Run parcours. 

 
Brengen leerlingen 
De leerlingen kunnen ’s morgens weer allemaal via de speelplaats naar 
school komen. De leerlingen van de groepen 1/2, 3 en 5 gebruiken de 
ingang via het “kleine” plein. De leerlingen van de groepen 4, 6, 7 en 8 
komen naar binnen via de ingang bij de zitkuil. 
 
Ophalen leerlingen 
De ouders van de kleuters kunnen hun zoon/dochter om 14.45 uur ophalen bij de nooddeur van het 
klaslokaal op de speelplaats. De leerkrachten van de groepen 1/2 blijven binnen met de kleuters en 
de ouders melden zich bij de leerkracht, die bij de deur staat. Vervolgens roept de leerkracht uw 
zoon/dochter en kunt u samen met uw kind naar huis gaan. 
 
De ouders van de groepen 3 t/m 8 kunnen vanaf +/- 14.35 uur op het Sam-Sam plein wachten, totdat 
de kinderen uit het schoolgebouw komen. U hoeft dus niet meer op het pad te wachten. Wij 
verzoeken u om het plein niet te betreden, als er nog groepen buiten spelen. Dit maakt het voor de 
leerkrachten namelijk erg overzichtelijk. Na schooltijd blijft het plein open en kunt u nog een tijdje 
gebruik maken van het plein.  Omstreeks 17.00 uur wordt het Sam-Sam plein afgesloten. 
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Regels  Sam-Sam plein: 
Op het Sam- Sam plein gelden de volgende regels voor alle gebruikers: 
 
Samen: 
- Wij verwelkomen iedereen op ons plein. 
- Wij gebruiken de materialen en speeltoestellen op de daarvoor bestemde manier. 
- Wij zorgen er samen voor, dat het plein mooi blijft. 
 
Groeien: 
- Wij leren met elkaar te spelen op het plein en hierdoor voelen wij ons fit en gezond.   
- Wij ruimen de materialen op, als wij het plein verlaten. 
- Wij sluiten nieuwe vriendschappen op het Sam-Sam plein.   
 
Geluk: 
- Wij gooien afval in de prullenbak.  
- Wij laten alle dieren buiten de poort. 
- Wij roken buiten de poort; het Sam-Sam plein is een rookvrij plein. 
 
Mochten er vragen zijn over het gebruik van het Sam-Sam plein, dan kunt u deze stellen aan de 
leerkracht van uw kind.  
 
Een rookvrij schoolterrein 
Dat betekent dat u nergens op het schoolterrein mag 
roken. We doen dit, omdat we het belangrijk vinden 
dat we onze leerlingen, uw kinderen, een gezonde 
leeromgeving kunnen bieden. Wij laten daarbij graag 
het juiste voorbeeld zien. Er is een rookplek bij de 
ingang van Mijnzetellaan 2. Wij verzoeken u om daar, 
uit het zicht van de leerlingen, te roken. Wij willen alle 
ouders bedanken, die hier al aan meewerken!  
 
Schoolpoort sluiten 
’s Ochtends maakt juffrouw Annemie altijd de schoolpoort dicht. Wij 
verzoeken ouders, die onder schooltijd met hun kind naar een 
doktersafspraak of dergelijke gaan, om de schoolpoort ook altijd weer te 
sluiten. Dit heeft met de veiligheid te maken. Wij merken nu dat sommige 
ouders de schoolpoort open laten staan. Vandaar dit verzoek! Alvast 
bedankt voor uw begrip en medewerking.  
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Conflictleerkracht 
Juf Martine heeft de rol van conflictleerkracht overgenomen. Op dinsdag analyseert zij de logboekjes, 
waarin de conflictgesprekjes genoteerd worden. Het logboek en de conflictgesprekjes zijn een 
onderdeel van de Effectieve Conflicthantering, die wij toepassen op school. Hieronder vindt u meer 
informatie over de Effectieve Conflicthantering: 
 
Het conflictgesprek 
Een conflictgesprek verloopt altijd op dezelfde manier: 
1. De leerkracht vraag altijd eerst of de leerling de zelf-oplosregel heeft toegepast (zelf oplossen van 
het conflict). Behalve bij fysiek geweld, dan moeten de leerlingen altijd komen.  
2. Als de leerling het zelf geprobeerd heeft, maar het is niet gelukt, dan gaat de melder de andere 
leerling halen. De je-moet-komen regel gaat dan in werking. Komt een leerling niet, dan krijgt de 
leerling sowieso een time-out voor het niet komen.  
3. Tijdens het conflictgesprek staan de leerlingen en de leerkracht in een driehoeksopstelling. 
Hierdoor wordt er oogcontact gemaakt. Meelopers zijn niet welkom. De leerkracht neemt een 
neutrale, betrokken houding aan.  
4. De melder stelt de andere leerling de volgende vraag: “Waarom heb jij 
mij…” of “Waarom doe jij….?”. De leerling noemt daarbij altijd eerst de naam 
van de ander. Vervolgens mag de andere leerling reageren en ontstaat er een 
gesprek. De leerkracht stuurt dit proces, maar de leerlingen doen het werk. 
7. De leerkracht stuurt naar het vinden van een oplossing. Indien deze er 
komt, is het conflict opgelost en wordt dit in het logboek genoteerd. Straffen 
worden gegeven.  
8. Indien er geen oplossing komt, doordat er een welles-nietes spelletje 
ontstaat, dan wordt dit ook in het logboek genoteerd. De conflictjuf signaleert dit.  
 
De taken van de conflictjuf 
De conflictjuf neemt op school een centrale rol in ten aanzien van de Effectieve Conflicthantering. Zij 
bewaakt de procedures en ondersteunt leerkrachten bij de uitvoering. De conflictjuf spoort patronen 
op bij individuele leerlingen en maakt afspraken met deze leerlingen. Indien leerlingen de afspraken 
nakomen, worden ze door de conflictjuf gecomplimenteerd. Indien leerlingen zich niet aan de 
afspraken houden, dan kan er een time-out of andere strafmaatregel volgen. Daarnaast: 

- Komen ernstige groepsoverstijgende ruzies bij de conflictjuf.  
- Komen buitenschoolse ruzies bij de conflictjuf. 
- Kunnen kinderen op eigen verzoek een gesprek aanvragen bij de conflictjuf. 

 
Rapport 
Op dinsdag 20 februari 2018 moest het rapport, inclusief de gehele inhoud, weer op school 
ingeleverd worden. Van een aantal leerlingen hebben wij de rapporten nog niet ontvangen. Wij 
verzoeken u vriendelijk om het rapport aan uw zoon/dochter mee te geven.  
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Gezonde themaweek: 5 t/m 9 maart 
Deze week zullen wij op 5 maart om 9.00 uur feestelijk 
openen in de kuil van het schoolplein. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om de opening van het nieuwe 
schoolplein en de gezonde themaweek bij te wonen. De 
wethouder, Roda JC, Sam-sam partners, en een 
vertegenwoordiger van de GGD zullen bij deze opening 
aanwezig zijn, omdat ze allemaal iets betekend hebben 
voor ons nieuwe schoolplein. Deze gezonde themaweek 
zal in het teken staan van gezonde voeding (kennis 
hierover vergaren), bewegen en het nieuwe schoolplein 
ontdekken. Voor alle groepen zijn er passende 
activiteiten geregeld. Er zal voor de groepen 3 en 4 een dansles gegeven worden door Ingrid Jansen 
(bekend van T.V.). Zij is ambassadeur voor het JOGG-project van de GGD, waar wij nauw mee 
samenwerken. Zij vertegenwoordigt JOGG, omdat het deze week ook de week van de Gezonde Jeugd 
is. De bovenbouw krijgt freerunning les op de toestellen van het nieuwe plein, sommige groepen 
krijgen een honkballes, de hele school zal een waterchallange aangaan, iedereen doet mee aan de 
daily mile EN op woensdag zal er geknutseld worden met opa’s en oma’s. We zullen de week 
afsluiten met de schoonmaak estafette, waar wij samen met de bovenbouw de wijk in zullen gaan 
om ONZE wijk samen schoner te maken.  
 
Belangrijke data 
Donderdag 01 maart 2018   Studiedag (leerlingen hele dag vrij). 
Maandag 05 maart 2018   Opening SamSam-plein (start 09.00 uur). 
Maandag 05 maart t/m vrijdag 09 maart Gezonde themaweek. 
Woensdag 07 maart 2018   Opa en oma dag.  
Donderdag 08 maart 2018   OK-thermometer leerlingen en ouders.  
Vrijdag 09 maart 2018    Schoonmaakestafette en vrije middag (12.15 uur vrij). 
Woensdag 14 maart 2018   MR-vergadering (start 19.30 uur). 
Dinsdag 20 maart 2018    Leerlingpanel 
Zondag 25 maart 2018    Start zomertijd. 
Vrijdag 30 maart 2018    Paasviering en vrije middag (12.15 uur vrij).   
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