BASISSCHOOL DE WEGWIJZER
Nieuwsbrief 3 januari - februari
2020
Nieuwe leerlingen…

CARNAVAL …
In het centrum van Heerlen zijn in
verschillende etalages kunstwerken van onze
leerlingen terug te zien (Friekele). Ga vooral
een kijkje nemen!

Welkom op De Wegwijzer: Mert, Adam, Orion,
Faylin, Nikay, Manuel, Nilo !
Begrijpend lezen

Staking 30 en 31 januari…
Op 30 en 31 januari hebben alle scholen van Innovo
gestaakt. Ook wij hebben regelmatig last van een
lerarentekort. Het is zeer lastig om een vervanger te
vinden. We doen er alles aan om het zo goed mogelijk op te
lossen. We willen hoge kwaliteit van onderwijs bieden.
Soms is er geen oplossing en moeten wij groepen
thuislaten.

Begrijpen wat je leest is iets essentieels om te
kunnen komen tot leren. Vandaar dat wij als
leerkrachten daar dan ook hard aan werken.
Wij willen samen met de kinderen komen tot
goed onderwijs. Hierbij maken we gebruik van
verschillende werkvormen zoals u op de foto
kunt zien. Hoge betrokkenheid zorgt voor
meer leerrendement.

Model: venndiagram (groep 3 BS De wegwijzer)

Voor in de agenda…

Opening watertappunt
Op woensdag 15 januari hebben wij ons watertappunt
officieel geopend. Alle leerlingen en medewerkers kunnen
nu heerlijk koel water tappen. Samen dragen wij bij aan
een gezonde school.

Filmpje schoolbestuur
Voor de toekomst van het Limburgse onderwijs en onze
kinderen ondersteunen de gezamenlijke Limburgse
schoolbesturen de acties voor beter onderwijs. Er moet
structureel meer geld vrijkomen voor broodnodige
investeringen.
Klik hieronder voor het filmpje `Samen gaan wij voor goed
onderwijs'.

https://www.youtube.com/watch?v=GALVJhaCYJ
U&feature=emb_logo

24-02 t/m 01-03: Carnavalsvakantie
02-03 t/m 13-03: Oudergesprekken
04-03: start periode 2 huiswerkbegeleiding
16-03: inleveren rapport 1
19-03: OK-thermometer leerlingen en ouders
20-03: studiemiddag (12.15u vrij)
24-03: VVE thuis
02-04: mini college
03-04: schoolinloop
09-04: Paasviering
10-04: studiedag (hele dag vrij)
13-04: Paasmaandag (vrij)
14-04 & 15-04: afname Route 8 Eindtoets gr. 8
17-04: studiemiddag (12.15u vrij)
20-04 t/m 03-05: meivakantie
04-05 & 05-05: vrije dagen

Wist u dat…
- Wij na de kerstvakantie gestart zijn met
huiswerkbegeleiding op school?
- We nog veel meer naschools aanbod bieden?
- De kinderen van groep 7 en 8 een succesvolle
ondernemersmarkt hebben voltooid?
- De school omgetoverd is tot "D'r
Gèlmännekestempel"?

SAMEN GROEIEN naar GELUK

