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De Blauw Sjuut op school! 
Donderdag 24 februari 2022 was er hoog 

bezoek op onze school. Carnavalsvereniging 
de Winkbülle is met de Blauw Sjuut op bezoek 

gekomen op  onze school. 
Het Winkbulleballet heeft een mooi optreden 
verzorgd. Joey (groep 5) deed hieraan mee. 

 

 

Friekele 
Tijdens dit bezoek was de prijsuitreiking van de 
Friekelwedstrijd. Friekele is het Limburgse woord 
voor knutselen en we zijn er trots op dat we elk 
jaar weer meedoen aan deze knutselwedstrijd.  
De startklas was dit jaar de winnaar van het 
Friekele op onze school. Deze groep heeft een 
picknickpakket gewonnen. Proficiat! 
 
Naast het Friekele was er ook een kleurwedstrijd 
waar maar liefst 6 kinderen van de school een 
prijs hebben gekregen! Proficiat allemaal. 
 
De Winkbülle hebben alle leerlingen van onze 
school getrakteerd op een “Poefel”. De kinderen 
hebben genoten van deze lekkere traktatie. We 
danken de Winkbülle voor het bezoek en voor 
het lekkers…. 
 

 
 

 

Sponsoring kerstversiering door Stichting 
Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken 

 
Wederom heeft het buurtbeheer een 

financiële bijdrage geleverd aan onze school. 
Hierdoor hebben wij de clowns Holly en Bertje 

kunnen inhuren om het carnavalsfeest op 
school, nu het eindelijk weer mag, uitbundig 

te kunnen vieren! Grote dank hiervoor! 

 

Lezen is topprioriteit 
 
Wist u dat: 

- Ramona Waber de leesconsulent van 
Schunck is op onze school; 

- Zij veel contact heeft met juf Angelique, 
omdat zij onze leesspecialist is 

 
- Zij samen activiteiten organiseren om 

kinderen en ouders te stimuleren om te 
blijven lezen; 

- De leesconsulent leesactiviteiten gaat 
aanbieden in alle groepen op onze 
school; 

- Alle groepen dit schooljaar een bezoek 
brengen aan de bibliotheek in de stad. 

- Schunck ook leesactiviteiten aanbiedt 
voor ouders.  

- Meer informatie hier te vinden is. 
 

 

https://www.schunck.nl/nl/bibliotheek/agenda/blijf-lezen


 

Zwemproject Heerlen weer gestart 
De Heerlense basisscholen zijn weer gestart met: “Zwemproject Heerlen”. 
De kinderen van de groepen 5-6-7-8 mogen meedoen om het A-B-C te behalen. Door de 
gemeente is er busvervoer per school ingezet. Samen met Sportfondsen, dat zwembad 
Hoensbroek exploiteert, proberen wij om zoveel mogelijk kinderen zwemvaardig te krijgen! 
Wij wensen alle kinderen veel waterpret en hopen dat zij het zwemdiploma behalen. 

 

 
De gekke HARENDAG was erg LEUK. Kijk maar eens…… 

 

 
 

We bedanken alle ouders voor de energie, tijd én creativiteit  die is gestoken in de 
GEKKE HARENDAG! 

 

 



Remedial Teaching 
Sinds januari 2022 is meester Ger op maandag 
en donderdag als Remedial Teacher aan het 
werk op onze school. Hij zal vooral werken 
met kinderen uit de groepen 3-4-5 die extra 
zorg of extra uitdaging nodig hebben. 
Dit is mogelijk door de inzet van de NPO 
middelen (Nationaal Programma Onderwijs). 

Presentaties Aardse Extremen 
De groepen 6-7-8 hebben de afgelopen weken 
gewerkt aan het thema Aardse Extremen. Op 
dinsdag 22.02.2022 hebben de leerlingen hun 
eindproducten gepresenteerd. 
Dit leverde indrukwekkende presentaties op en 
actieve betrokkenheid van leerlingen én 
leerkrachten. 

 

Afname Adit 
In de maand maart zullen de leerlingen van de 
groepen 6 en 7 de Adit (adaptieve digitale 
intelligentie test) maken. Deze test geeft 
inzicht in de cognitieve vaardigheden van het 
kind en ondersteunt bij het passend maken 
van het onderwijsaanbod. De gegevens 
worden besproken met de ouders en zijn 
helpend bij het geven van een passend 
schooladvies.  

 Grote actie voor behoud supermarkt 
Onze school strijdt samen met het actiecomité 
voor het behoud van de buurtsuper in de wijk. 
Helpt u ons mee? Zie de folder op ISY.  

Voorstelling Kannonenvoer 
De groepen 4-5-6- zijn naar de voorstelling Kannonenvoer geweest. De kinderen vonden het een 
leuke en gave voorstelling. Het theaterstuk ging over een oorlog. Een kok kookt hier voor het 
leger. Samen met een soldaat zonder benen proberen ze de oorlog te stoppen, doormiddel van 
een foptaart. De Voorstelling speelde zich voornamelijk af op een legerbasis in een tentenkamp. 
De acteurs maakten vooral gebruik van allerlei keukengerei aangevuld met muziekinstrumenten 
zoals trommels & gitaar. Ze deden ook aan bodypercussie.  
Thema’s die in de voorstelling zitten: 
- Je hart openen voor iemand en je bekommeren om een ander 
- Vriendschap in zware tijden 
- Omgaan met macht en zwakte  
- De zinloosheid van oorlog  
 - Soms is ruziemaken makkelijker dan je aardig en kwetsbaar opstellen 
We hadden vorige week niet kunnen denken wat nu realiteit is ..... 

 

• Maandag 14 maart: Leerlingen 
ontvangen rapport 

• Vanaf Maandag 14 maart: 
Oudergesprekken voor leerlingen 
groep 1 t/m 7. Groep 3 start enkele 
dagen later. 

• Zaterdag 26 maart: presentatiemis 
Eerste Heilige Communie. 

• Vrijdag 15 april: studiemiddag school 
om 12.30u uit 

• Maandag 18 april: Paasmaandag vrij 

• Dinsdag 19 april: Studiedag, vrije dag  

• Donderdag 21 april: Eindtoets Route 8 
voor leerlingen van groep 8 

 

 
Wij wensen iedereen een fijne, welverdiende 

vakantie toe en mocht u carnaval gaan vieren: veel 
feestplezier! 

Tot ziens op maandag 7 maart 2022  
 

Team BS de Wegwijzer 

 


