Nieuwsbrief 2 Schooljaar 2021 – 2022
Schoolsluiting
BS de Wegwijzer is vanaf maandag 20
december gesloten. Er wordt geen
afstandsonderwijs verzorgd. De school zorgt
voor noodopvang, waardoor medewerkers
niet ook nog afstandsonderwijs kunnen
verzorgen. De ouder(s)/ verzorger(s) zijn hier
via ISY over geïnformeerd. Elke unit zal via ISY
handreikingen geven aan de leerlingen over
schoolse zaken die ze thuis kunnen uitvoeren.
We hopen dat we op 10 januari 2022 weer
open kunnen gaan.
Hou ISY in de gaten voor actuele meldingen.

Sponsoring kerstversiering door Stichting
Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken
Dit jaar ziet onze school er extra
mooi uit. Er zijn nieuwe
kerstbomen en kerstversieringen
aangeschaft, in samenwerking
met buurtbeheer, zodat we aan
onze leerlingen allemaal een mooi kerstgevoel
kunnen geven. We danken Stichting
Buurtbeheer voor deze sponsoring en voor de
fijne samenwerking die we hebben.

Kerstballen in de Kerstboom
De leerlingen van onze school hebben grote
kerstballen gemaakt die te zien zijn in de
Kerstboom op het Aldi-plein. Deze actie is ook
een samenwerking met buurtbeheer!

Schaatsen voor groep 6-7-8
Het schaatsen met de klas kan niet doorgaan. De
leerlingen van de groepen 6-7 en 8 hebben
vandaag een kaartje ontvangen waarmee ze
kunnen gaan schaatsen op de schaatsbaan in
Heerlen Centrum. Het kaartje kan t/m 9 januari
2022 worden gebruikt en is inclusief de huur van
schaatsen! Neem wel handschoenen mee, dit is
verplicht! De school heeft deze kaartjes gekocht
en we hopen dat veel kinderen het kaartje ook
gebruiken.
We wensen de kinderen veel schaatsplezier toe.

Lezen is topprioriteit
In de groepen 7 en 8 zijn er
voorleeswedstrijden georganiseerd. Hierbij zijn
als winnaars naar voren gekomen:
1ste plaats: Zarmina Triziwal
2de plaats: Keith Hussein
Zarmina zal onze school vertegenwoordigen in
de Limburgse finale.
Wist u dat:
Het in de kerstvakantie goed is als kinderen
blijven lezen of voorgelezen worden?
De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 mogen
de boeken van Boek1Boek mee naar huis
nemen.
De groepen 1 t/m 3 ontvangen de link van
BereSlim waarmee ze digitale prentenboeken
kunnen bekijken én luisteren, in diverse talen.
Tip: bezoek ook eens de bibliotheek in de stad.
Dit is GRATIS en een leuke invulling van de dag
omdat in de Bibliotheek meer te doen is dan
boeken lezen. Zie hier meer informatie

Kerstviering op school
Vandaag hebben we op een mooie manier Kerstmis kunnen vieren met onze leerlingen. Veel
kinderen hadden speciaal hun mooiste kleren aangetrokken! Kijk hier hoe gezellig het was!

Oudervereniging zeer actief

We willen de oudervereniging bedanken voor de fijne samenwerking. De oudervereniging heeft
ook een aantal hulpouders die ondersteunen. Zo heeft de moeder van Cäden cupcakes gebakken
voor alle leerlingen en zijn die feestelijk ingepakt. Ook heeft de OV het team iets lekkers
aangeboden voor in de pauze, als dank voor hun flexibiliteit.
We bedanken de ouders voor deze fantastische steun.
Wilt u ook actief lid worden van deze vereniging? Neem dan contact op met
selena.heiligers@innovo.nl
De oudervereniging vraagt aan alle ouders een financiële bijdrage. Heeft u deze nog niet betaald?
Kijk op ISY voor meer informatie hierover.
Belangrijke data in 2022
o 10 januari: start school
o 12 januari: luizencontrole
o 28 januari: vormsel groep 8
o 04 februari: studiemiddag
o 25 februari: vrije middag
o 28 februari: start carnavalsvakantie

Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe en een
gezond 2022. Hopelijk tot 10 januari 2022 weer op
school!
Team BS de Wegwijzer

