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Nieuwsbrief juli 2020 
 
 
Schooljaarplan 
Het schooljaar loopt ten einde, dus het is tijd om terug te blikken op een bijzonder schooljaar:  
 

We zijn zeer tevreden over: 
 

 

 

De weektaken die nu 
schoolbreed zijn 

afgestemd. 

Onze kinderen die zelf 
kunnen beslissen of ze extra 

uitleg nodig hebben. De 
leerkracht controleert de 

uitkomst op het wisbordje. 

De stappen die we hebben gezet met 
het ICT-onderwijs tijdens het 

Onderwijs op afstand. 

 

Onze resultaten zijn goed.  
 

 
Afscheid groep 8 
Zoals elk jaar nemen ook dit jaar weer een heel aantal kinderen afscheid van onze school.   
Dit jaar nemen 27 kinderen afscheid van de Wegwijzer en gaan naar een VO-school om hun 
schoolloopbaan voort te zetten.  
Dit jaar is natuurlijk wel erg bijzonder. Door de Corona-crisis kunnen we niet alle gebruikelijke 
festiviteiten laten doorgaan zoals we gewend zijn en zijn er zaken aangepast om toch tot een 
volwaardig afscheid te komen. Op woensdag 8 juli is er nog een afscheidsavond voor de leerlingen 
van groep 8 en hun ouders. We hopen dat alle kinderen een fijne schooltijd hebben gehad bij ons en 
goed terechtkomen in het voortgezet onderwijs. Laat vooral nog iets van je horen!  

  
We bedanken alle ouders voor het vertrouwen dat we hebben gekregen de afgelopen jaren en 

wensen alle leerlingen veel succes toe op hun nieuwe school.    
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Afscheid juf Marion 
Zoals reeds gecommuniceerd in de vorige nieuwsbrief nemen wij na 3 jaar afscheid van juf Marion. 
Wij zullen haar vrolijkheid en deskundigheid zeker missen. Juf: we wensen je veel succes toe op je 
nieuwe werkplek! 
 
Hieronder neemt zij persoonlijk afscheid van u: 

• Samen 
In 2017 ben ik op De Wegwijzer begonnen en heb er de afgelopen 
drie jaar met veel plezier gewerkt. 

• Groeien  
Ik heb veel geleerd van het samenwerken met mijn collega's.  
Genoten van de prettige werksfeer en fijne gesprekken gevoerd met 
u, ouders. 
Heel veel energie bracht mij iedere dag weer het lesgeven aan uw 
kinderen, geen dag was hetzelfde, de tijd vloog voorbij. 

• Geluk 
Na de zomervakantie start ik op SBO De Griffel. 
Ik wil u allemaal bedanken voor de fijne tijd. 
De Wegwijzer heeft voor altijd een warm plekje in mijn hart. 

 
Wij danken juf Marion van harte voor haar inzet en betrokkenheid bij onze 

school! 
 
Welkom juf Romy, juf Annemarijn en juf Eefke  

 
Mijn naam is Romy Hendriks.  
Ik ben 31 jaar en woon in Valkenburg aan de geul met mijn vriend en onze 
twee zoontjes Lucas (3) en Finn (2). Ik ben gek op bakken en spelletjes spelen 
met mijn kinderen. Daarnaast hou ik veel van reizen en even lekker 
ontspannen met een boek. Op dit moment ben ik nog werkzaam op BS. St. 
Franciscus te Treebeek (Brunssum) in groep 2. Ik kijk er naar uit om het 
volgend schooljaar te starten op BS de Wegwijzer en alle kinderen te mogen 
ontmoeten en leren kennen.  
Groetjes juf Romy 

 
 
Mijn naam is Annemarijn Dijkstra, 23 jaar, uit Heerlen. Vanaf komend schooljaar 
zal ik werkzaam zijn op de Wegwijzer. In eerste instantie zal ik als vaste 
leerkracht in groep 8 aan de slag gaan op maandag en dinsdag. Ik zal op de 
overige dagen het zwangerschapsverlof van juf Angelique invullen. En daarna 
ziet u mij nog verschijnen in andere groepen. Ik ben afgelopen schooljaar 
afgestudeerd aan de Pabo en zal nu met mijn carrière hier op school starten. 
Hier heb ik super veel zin in! Mijn hobby’s zijn koken, lezen, shoppen, feestjes, 
hardlopen (soms), eten (veel) en heel veel leuke dingen doen met vriendinnen. 
Ik hoop op een ontzettend leuk jaar hier op de Wegwijzer en kijk uit naar alle 
leuke, mooie en gezellige momenten hier op deze school.  
Groetjes juf Annemarijn 
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Mijn naam is Eefke Cloodt en ik ben 20 jaar oud. Volgend schooljaar start ik mijn 
afstudeerstage van De Nieuwste Pabo op basisschool de Wegwijzer in groep 2/3. Ik 
heb er erg veel zin in en het zal een grote uitdaging zijn. Ik wil zoveel mogelijk actief en 
spelenderwijs aan de slag gaan en daarnaast vind ik het belangrijk om een sfeervol en 
open klimaat te creëren, waardoor kinderen zich thuis voelen bij mij in de klas. In mijn 
vrije tijd ben ik graag actief bezig met sporten, zwemmen en jeugdwerk. Daarnaast 
geef ik zwemlessen aan jonge kinderen. Ik verheug mij om volgend jaar op deze school 
te starten, maar voordat het zover is en we elkaar zien, wens ik iedereen een hele 
fijne vakantie toe!  
Groetjes juf Eefke  
 
Opening schooljaar 2020-2021 
Op maandag 24 augustus 2020 klinkt de bel en kunnen alle leerlingen naar binnen komen via het plein 
aan de achterzijde. De ouders van de groepen 1-2-3 mogen meelopen tot aan het lint en hier afscheid 
nemen van hun kind. De leerkrachten staan bij de deur en zullen de kinderen opwachten.  
Later op de ochtend zullen wij het schooljaar feestelijk starten op het schoolplein met alle kinderen en 
medewerkers. Helaas kunnen we dit niet doen met de ouders erbij, omdat het dan te druk is op het 
plein en we de 1,5 m voor de ouders niet kunnen garanderen.  
We zullen op het einde van de dag foto’s plaatsen op ISY en Facebook, zodat de ouders toch kunnen 
genieten van de feestelijke opening van het schooljaar.  
 
Maatregelen Covid-19 
Helaas zijn we voorlopig genoodzaakt om geen ouders toe te laten in de school, omdat we de 1,5 m 
anders niet kunnen waarborgen. De spelinloop bij de kleuters zal daarom voorlopig nog niet 
plaatsvinden. Ouders zijn alleen welkom op school, als ze hiertoe een expliciete uitnodiging ontvangen. 
U ontvangt later nog bericht m.b.t. de wijze waarop we de startgesprekken gaan vormgeven. 
De overige hygiëne-maatregelen m.b.t. het wassen van de handen en het schoonmaken van ons 
gebouw/meubilair, handhaven we.  
 
Geen welkomstfeest maar meet & greet 
De afgelopen jaren was het welkomstfeest een groot succes en druk bezocht. In de toekomst willen 
wij dit graag weer organiseren voor onze leerlingen, maar momenteel kan dit niet omdat wij de 1,5 m 
niet kunnen garanderen. Komend schooljaar organiseren wij een meet & greet, zodat de ouders de 
leerkrachten kunnen ontmoeten. 
Op 3 en 4 september zullen de ouders in etappes de mogelijkheid krijgen om in de klas te kijken en 
kennis te maken met de nieuwe leerkracht onder het genot van een hapje en een drankje. 
Meer informatie zult u in de eerste schoolweek ontvangen. 
 
Inschrijven nieuwe leerlingen   
Er worden momenteel veel nieuwe leerlingen ingeschreven op onze school. Wacht niet te lang, maar 
wees er op tijd bij om uw zoon/dochter aan te melden. Wordt uw zoon of dochter volgend schooljaar 
vier jaar, bel dan met juf Annemie via: 045-5720943, dan hoort u wanneer u welkom bent op school. 
Of mail naar directie.wegwijzer@innovo.nl 
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Gebruik materialen 
Ook gedurende schooljaar 2020-2021 nemen de leerlingen geen materialen/ speelgoed/ telefoon 
mee naar school. Als er bepaalde materialen nodig zijn tijdens de les zal de leerkracht via ISY een 
verzoek doen om materialen mee te nemen. Bij de start van het schooljaar ontvangen alle leerlingen 
de materialen die ze nodig hebben om de lessen goed te kunnen volgen. Zo krijgen ze o.a. lesboeken, 
werkboekjes, schriften, potloden, kleurpotloden, stiften, etc. van school.  Deze materialen ontvangen 
de leerlingen gratis, wij vragen hiervoor geen bijdrage. 
Als ouder/ verzorger hoeft u dus geen lesmaterialen te kopen, want de leerlingen mogen deze niet 
mee naar school nemen. Indien de leerlingen wel materialen/speelgoed meenemen worden deze 
bewaard in de tas en nemen ze deze na schooltijd mee naar huis. In de groepen 7 en 8 is een agenda 
wel noodzakelijk. Deze dient u zelf aan te schaffen. 
Indien lesmaterialen, door een leerling, moedwillig kapot worden gemaakt, zullen deze materialen 
opnieuw aangeschaft moeten worden.  Hiervoor gelden de volgende prijzen.  

• Werkboekje taal/ rekenen € 5,- 

• Kleurpotlodendoos € 3,- 

• Zelfstandig werkblokje € 3,- 

• Liniaal  € 1,- 

• Schriftje € 1,- 

• Pen € 1,- 

• Gum € 0,50 

• Potlood € 0,50 

We hebben dit afgelopen schooljaar nauwelijks hoeven toe te passen dus we hopen dat de leerlingen 
ook volgend schooljaar veel groei laten zien en de schoolmaterialen op een correcte manier blijven 
gebruiken. 

Tekort aan vervangers/ flexibele organisatie 
Afgelopen schooljaar hebben we regelmatig gehad dat er geen vervanger beschikbaar was op het 
moment dat een leerkracht ziek was of niet aanwezig kon zijn. We verwachten dat dit komend 
schooljaar ook weer zal gebeuren en hebben hier vooraf goed over nagedacht. We hebben de 
groepen ingedeeld in drie units: 
Unit 1: groepen 1-2-3 en startklas 
Unit 2: groepen 4-5 
Unit 3: groepen 6-7-8 
In elke unit is een onderwijsondersteuner werkzaam die de leerlingen en de leerkrachten 

ondersteunt op het leerplein of in de klas. 

Als er volgend schooljaar medewerkers afwezig zijn door ziekte of verlof zullen we in eerste instantie 

de groepen opvangen binnen de unit en kunnen de lessen verzorgd worden door een 

onderwijsondersteuner. Mocht het verzuim langer duren dan kan ervoor gekozen worden om 

groepen samen te voegen. De groepen zijn bij de start van het schooljaar klein en de groepen zijn 

slim georganiseerd waardoor het eenvoudig is om alle leerlingen op niveau te blijven instrueren, ook 

al moeten we groepen samenvoegen. We zullen u tijdig informeren als aanpassingen, in 

groepsindeling nodig zijn maar vooralsnog hopen we gewoon te kunnen starten. 

 
Ooievaar 
We verwachten een babyboom op school want in de zomervakantie verwachten zowel juf Angelique 
als meester Vincent gezinsuitbreiding. We wensen juf Angelique en meester Vincent succes toe in 
deze spannende tijd en we informeren bij de start van het nieuwe schooljaar of de ooievaar goed 
geland is. 
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Aantal lesuren 
In Nederland is het wettelijk verplicht dat de leerlingen 940 uur onderwijs volgen.   
Op BS de Wegwijzer school worden dit schooljaar 950 uur aangeboden. Ondanks het feit dat er 
regelmatig studiemiddagen of studiedagen zijn, bieden we dus meer lesuren aan dan wettelijke 
verplicht is. Komend schooljaar is er op woensdagmiddag altijd een vrije middag en op vrijdagmiddag 
is er regelmatig een vrije middag voor de leerlingen. De school is op woensdag en op vrijdag (als er 
een vrije middag is) uit om 12:30 uur. De leerkrachten gebruiken deze middagen om samen lessen 
voor te bereiden of om de vorderingen van de leerlingen met elkaar te bespreken.   

 
Kalender 2020-2021  
Bij de start van het nieuwe schooljaar ontvangt u van ons een nieuwe kalender. Elke oudste leerling 
van het gezin krijgt een exemplaar mee, met daarin de vakanties, feestdagen, studiedagen en andere 
belangrijke momenten om te weten als ouder.  
Hierbij alvast belangrijke data van schooljaar 2020-2021: 

Vakanties schooljaar 2020-2021 

Herfstvakantie 19.10.2020 t/m 23.10.2020 

Kerstvakantie 21.12.2020 t/m 01.01.2021 

Voorjaarsvakantie 15.02.2021 t/m 19.02.2021 

Meivakantie 03.05.2021 t/m 14.05.2021 

Zomervakantie 26.07.2021 t/m 03.09.2021 

Studiedagen (vrije dagen) Vrije dagen 

Woensdag 14.10.2020 Maandag 05.04.2021 

Dinsdag 24.11.2020 Dinsdag 27.04.2021 

Donderdag 04.02.2021 Maandag 24.05.2021 

Maandag 26.04.2021 Vrijdag 23.07.2021 
Maandag 28.06.2021  

Vrije middagen leerlingen vanaf 12.30u. (studiemiddagen team) 

Vrijdagmiddag 11.09.2020 Vrijdagmiddag 12.02.2021 

Vrijdagmiddag 02.10.2020 Vrijdagmiddag 02.04.2021 

Vrijdagmiddag 16.10.2020 Vrijdagmiddag 23.04.2021 

Vrijdagmiddag 06.11.2020 Vrijdagmiddag 21.05.2021 

Vrijdagmiddag 04.12.2020 Vrijdagmiddag 04.06.2021 

Vrijdagmiddag 18.12.2020  Vrijdagmiddag 25.06.2021 

Vrijdagmiddag 29.01.2021 Vrijdagmiddag 09.07.2021 

 
Fijne vakantie toegewenst 

Wij danken iedereen voor de hulp en steun die we afgelopen schooljaar weer van u hebben mogen 
ontvangen. Soms ging het heel goed op school, maar soms hadden we ook een tegenslag. Wij vinden 

het fijn dat we u steun zo voelen en dat u vertrouwen hebt in de keuzes die we maken. 
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