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Heerlen, 31 maart 2018 
 
 

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

Ainoa – Jill – Fatima – Daniël – Giorginio  
 
 
Personele wijziging 
Vanaf woensdag 18 april gaat juffrouw Angelique genieten van haar zwangerschapsverlof. Zij is op 
dinsdag 17 april voor de laatste keer in groep 6. Meester Ryan van Kalsbeek zal haar taken 
overnemen. Meester Ryan is een bekende op onze school. Hij heeft in het begin van het schooljaar 
namelijk zijn afstudeerstage in groep 5 afgerond. Wij zijn blij, dat wij voor deze vervanging een 
bekend gezicht op school hebben kunnen vastleggen. Wij wensen juffrouw Angelique nog een heel 
fijne zwangerschap!   
 

Vrije dag 
Op maandag 02 april 2018 is Tweede Paasdag. Dit betekent, dat de school de 
gehele dag gesloten is. De kinderen hebben een vrije dag. Wij wensen iedereen 
heel fijne paasdagen! 
 

Stakingsdag 
Op vrijdag 13 april 2018 staken de leerkrachten in Noord-Brabant en Limburg. Dit houdt in, dat de 
school de gehele dag gesloten is en dat er geen leerlingen worden opgevangen. Op ISY staat een brief 
met meer informatie.  
 
Nieuwe collega 
Langs deze weg stelt meester Vincent zich aan jullie voor: 
 
Beste ouders en kinderen, 
Mijn naam is Vincent Valkenburg en ik ben 33 jaar. Vanaf begin maart 
ben ik aan de slag gegaan als onderwijsassistent in de onder- en 
middenbouw. Jullie zullen mij daar zien op maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag en op speciale vrijdagen. 
Ik vind het erg leuk en uitdagend om de kinderen te begeleiden in hun 
leerproces en de leerkracht bij te staan waar nodig. Als jullie vragen 
hebben, kunnen jullie die altijd aan mij stellen op school. Tot ziens !! 
Groeten, Vincent 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 08  
 maart 2018 
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Sam-Sam plein 
Wij zien dat de leerlingen volop genieten van het Sam-Sam plein. Ook voor- en na schooltijd zien wij 
veel leerlingen spelen op het plein. Dit maakt ons gelukkig! Wij willen u echter wel informeren over 
het feit, dat wij als school enkel verantwoordelijk zijn voor activiteiten op het Sam-Sam plein tijdens 
schooltijden. Na schooltijd bent u als ouder/verzorger verantwoordelijk voor uw kind. Daarnaast 
willen wij u informeren over de veiligheid van de verschillende speeltoestellen. Regen en sneeuw 
zorgen voor gladheid. Onder schooltijd geven wij bij de leerlingen aan, dat zij deze onderdelen dan 
niet mogen gebruiken. Wij hopen dat uw kind deze instructies ook na schooltijd zal opvolgen. Helaas 
is afgelopen week een leerling uit groep 7 gevallen en heeft zij een breuk opgelopen. Wij vinden dit 
ontzettend vervelend voor haar en wensen haar heel veel beterschap toe.  
 
Samen sparen voor de buurt 
Samen sparen voor de buurt is een actie, waarbij u samen met anderen spaart voor nieuw sport- en 
spelmateriaal. Wij hebben het Sam-Sam plein aangemeld voor deze actie van Albert Heijn, die op 
dinsdag 3 april start. Na aanmelding voor deze actie, zijn wij door Albert Heijn geselecteerd als 
spaardoel. U kunt Air Miles doneren en zo helpt u basisschool De Wegwijzer vooruit! Op de 
actiepagina https://www.airmiles.nl/amsp/bs-de-wegwijzer leest u alles over deze actie. Wij zullen u 
op korte termijn meer informeren over deze actie.  
 

 
 

Tokens brengen Geluk  
De leerlingen van onze school hebben afspraken gemaakt, die gelden op het 
Sam-Sam plein. Ze worden sinds twee weken door de leerkrachten beloond, 
als ze goed gedrag laten zien.  Met ingang van volgende week zullen ze 
tokens (beloningsmuntjes) ontvangen. In elke klas worden deze tokens 
verzameld en deze kunnen ingewisseld worden voor een beloning. In de 
groepen zullen de leerlingen hierover afspraken maken met de 
leerkrachten.   
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Communie 
Dit schooljaar zal de 1e Heilige Communie plaatsvinden op zondag 13 mei 2018. 
De mis start om 11.00u in de Corneliuskerk te Heerlerheide. De leerlingen die 
de communie doen hebben, samen met hun broertjes en zusjes, vrij op 
maandag 14 mei 2018. Wij wensen Chaquino, Julie, Kaylin en Logan een hele 
fijne dag! Volgend schooljaar zal de 1e Heilige Communie plaatsvinden op 
zondag 26 mei 2019. Meer informatie ontvangen de ouders van de leerlingen 
uit de huidige groepen 3 volgend schooljaar.  

 
Koningsspelen 
Op vrijdag 20 april vinden de jaarlijkse Koningsspelen weer plaats. We 
starten deze dag in de groepen 1 t/m 8 met een gezond ontbijt, dat 
gesponsord zal worden door de Jumbo supermarkt. Na het ontbijt 
vertrekken de groepen 3 t/m 8 naar de sportvelden van Bekkerveld voor een 
leuke sportdag. Voor de groepen 1 en 2 vinden de koningsspelen plaats op 
school. Zij zullen samen met PSZ Kiddooh en KDV Smile sportieve spelletjes 
spelen. Op deze dag hebben wij ook hulp nodig van ouders voor zowel het 
halen en brengen van kinderen, als het begeleiden van spellen op school! 
Meer informatie volgt via ISY! 
 
Verkeersexamen 
Op donderdag 5 april staat het theorie examen op het programma voor groep 7. In de klas hebben 
we de afgelopen maanden hard geoefend. In de afgelopen weken wordt er extra aandacht besteed 
aan het oefenen met oefenexamens en de examentrainer. Dit kunnen de leerlingen thuis ook digitaal 
doen via de website examen.vvn.nl  
 
Op donderdag 17 mei is het praktijk examen. De leerlingen van groep 7 moeten dan allemaal op de 
fiets naar school komen. De route staat op ISY, zodat de kinderen deze vooraf kunnen oefenen, 
samen met ouders/begeleiders. 
 
Vooraf aan het praktijk examen zal op woensdag 18 april een fietscontrole plaatsvinden. Onze 
wijkagent zal de fietsen van de leerlingen van groep 7 controleren. Er kunnen dan eventuele 
mankementen verbeterd worden. Het is dan ook belangrijk dat de leerlingen op woensdag 18 april 
allemaal met de fiets naar school komen. De fiets die de leerlingen bij de controle meenemen, is ook 
de fiets die de leerlingen tijdens het examen gebruiken.  
 
Het VVN theoretisch Verkeersexamen toetst of de leerlingen de 
verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in 
verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig 
verkeersgedrag. Maar de praktijk is minstens zo belangrijk. Tijdens 
het VVN praktisch Verkeersexamen toetsen we daarom of leerlingen 
de opgedane verkeerskennis kunnen toepassen en veilig gedrag 
vertonen in het echte verkeer.   
 
Wij wensen de leerlingen heel veel succes en hopen alle 27 leerlingen te mogen feliciteren met hun 
verkeersexamen.  
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Eindtoets ‘Route 8’ groep 8 
Op woensdag 18 en donderdag 19 april 2018 vindt de Eindtoets van dit schooljaar plaats. De 
kinderen hebben hier al een informatiebrief over ontvangen. Langs deze weg willen wij u op de 
hoogte brengen van de organisatorische aspecten op basisschool De Wegwijzer: 

- Zorg er a.u.b. voor, dat uw kind op tijd aanwezig is. Te laat komen is niet alleen vervelend 
voor de leerling zelf, maar ook voor de rest van de groep.  

- De toets wordt digitaal gemaakt. 
- Tijdens de Eindtoets wordt het gebruik van kauwgom toegestaan. Dit is alleen toegestaan 

tijdens afnamemomenten (dus niet in pauzes etc.). Specifieke afspraken worden nog met de 
kinderen gemaakt.  

- De leerlingen nemen hun reguliere lunchpakket en tussendoortje mee 
naar school.  

- De kinderen mogen een (kleine) talisman meenemen voor geluk.  
 
De Eindtoets duurt ongeveer 3 uur per leerling. Aangezien de leerlingen zich de 
gehele ochtend moeten concentreren, zal de donderdagmiddag in het teken 
staan van ontspanning. Voor de donderdagmiddag mogen de leerlingen een 
film meenemen. Als er vragen zijn, dan kunt u zich richten tot juf Anouk.  
 
Zwaailichtendag 
Afgelopen woensdag hebben wij onze eerste zwaailichtendag gehad op school. De leerlingen van de 
groepen 1 t/m 8 hebben kennis kunnen maken met de politie en brandweer. Hierbij werden de 
politieauto, politiemotor en de brandweerwagen uitgebreid bekeken van dichtbij. Ook werd er een 
blusoefening gehouden en konden leerlingen zelf blussen. Kortom: het was een hele leerzame dag. 
 

   
 
Kledingactie 
Stichting actie ’68 is een organisatie die activiteiten organiseert die leiden tot het welzijn van 
kinderen in de maatschappij. In 2016 heeft deze Stichting aan onze school een gratis schoolreis 
aangeboden naar GaiaZoo. Op 18 en 19 april zullen we opnieuw kleding of linnengoed (handdoeken, 
dekbedovertrekken, gordijnen, etc.) verzamelen op onze school. De zakken / dozen kunnen op 19 en 
20 april worden ingeleverd. We hopen ook dit jaar weer op heel veel kleding. 
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Gezonde thema week 
De gezonde week en het nieuwe schoolplein hebben wij op een grootse manier geopend. Er was ook 
hoog bezoek: Bert Nelissen (raad van bestuur Innovo), Jordi Clemens (wethouder Heerlen), Mandy 
Braun (GGD Heerlen), Koempeltje en Roel Brouwers (oud-speler van Roda), Juf Susanne, leerling 
panel en alle leden van het Sam-Sam plein. Mede dankzij de hulp van alle kinderen en van hen, 
hebben wij dit schoolplein en de gezonde week kunnen realiseren. Verschillende groepen hebben 
aan verschillende activiteiten mogen deelnemen. Groepen 1/2 hebben een bezoek gebracht aan een 
melkvee boerderij en hebben ontdekt waar de melk nou precies vandaan komt. Ook hebben zij 
mogen voetballen met Roda JC. De groepen 3/4 hebben een dansclinic gekregen van Ingrid Jansen 
(bekend van T.V.). De groepen 5 t/m 8 hebben een honkbal clinic gekregen (geregeld door onze 
voorzitter van het leerlingpanel). De groepen 6 t/m 8 hebben een freerunning clinic gekregen. Ook 
hebben alle groepen even mogen spelen op het grote plein, zodat alle toestellen goed uitgeprobeerd 
konden worden. Daarnaast hebben ALLE groepen meegedaan aan de Daily mile EN de 
waterchallange! Als wij nu geen gezonde school zijn, weten wij het ook niet meer. Kortom, een top 
week.   
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Opa en Oma dag 
Op woensdag 7 maart werd de opa en oma dag gehouden op onze school. De leerlingen van de 
groepen 1 t/m 8 hebben, samen met opa’s en oma’s, geknutseld aan werkjes met als thema: 
gezonde voeding, groente en fruit.  

     

     

Belangrijke data 
Maandag 02 april 2018    Tweede Paasdag (vrije dag).  
Donderdag 05 april 2018   OK-thermometer leerlingen. 
Donderdag 12 april 2018   Theoretisch verkeersexamen groep 7.  
Vrijdag 13 april 2018    Stakingsdag Noord-Brabant en Limburg (vrije dag).  
Dinsdag 17 april 2018    Vergadering Oudervereniging (start 19.00 uur). 
Woensdag 18 april 2018   Eindtoets groep 8 (Route 8).  
Donderdag 19 april 2018   Eindtoets groep 8 (Route 8).  
Vrijdag 20 april 2018    Koningsspelen.  
Maandag 23 april t/m vrijdag 04 mei  Meivakantie (vrije dagen).   
 
 

 
 
 
 
 
 


