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Meester Hans

Workshop fotografie

Woensdag 13 april
hebben wij afscheid
genomen van Hans
Marell. Hij was als
vrijwilliger jarenlang
betrokken bij onze
school en bij de Brede
Maatschappelijke
Voorziening SAM-SAM.
Hans was op vrijdag
aanwezig op onze
school. Ook op andere
dagen konden wij een
beroep op hem doen als
er een klusje gedaan
moest worden.
Hans is in zijn slaap, onverwacht overleden.
We bewaren warme herinneringen aan hem
en zullen zijn behulpzaamheid en humor zeker
gaan missen.
Wij zijn dankbaar voor alles wat hij voor het
team en voor de leerlingen van onze school
heeft betekend.

De kinderen van groep 7 hebben een workshop
fotografie mogen volgen. Ze hebben
kennisgemaakt met een spiegelreflexcamera,
een nagebouwde studio en optische illusies.

Tijd voor lente

Letterfeest in groep 3

Samen met de buurtvereniging hebben de
kinderen zaadjes geplant. Over enkele weken
zullen wij de bloemen uitzetten in de wijk.

Groep 3 staat bekend om het leren lezen.
Ook dit jaar is het weer gelukt om alle letters te
leren! Zoals ieder jaar vieren we dit met een
letterfeest.

Geweldig om samen met jong en oud te
werken aan een nieuw stukje natuur.

Stichting Buurtbeheer, dankjewel voor deze
mooie ervaring.

Tijdens het letterfeest laten wij horen dat wij de
letters kennen, lezen enkele kinderen een stukje
voor en krijgen wij het letterdiploma samen met
een roosje. Aan het einde wordt er geproost en
een lekker
koekje of
stukje cake
gegeten.
Gelukkig
konden we
het dit jaar
weer samen
vieren met
ouders en/of
opa's en oma's. Het was een gezellig feestje!

Resultaten Midden schooljaar
In februari heeft de afname van CITO plaatsgevonden in de groepen 3 t/m 8.
We mogen stellen dat de leerlingen goed hun best hebben gedaan en we zijn dan ook heel trots.
Met name t.a.v. het vak Rekenen zien we goede vooruitgangen bij veel leerlingen.
De leerlingen laten veelal een positieve vaardigheidsgroei zien bij het vakgebied lezen.
Voor ons als school is begrijpend lezen momenteel het aandachtspunt en blijven we van lezen
onze Topprioriteit maken!

Lezen is topprioriteit
Op basisschool de Wegwijzer zijn wij veel bezig met Lezen is topprioriteit.
We hebben dan ook met alle groepen een bezoek gebracht aan de bibliotheek.
Tijdens het bezoek van de kleuters aan de bibliotheek heeft de mevrouw van de bieb een boek
voorgelezen en laten zien wat een bibliotheek is en wat je er kunt doen.
De kinderen mochten uit de bakken zelf boekjes pakken en lezen.
Er waren hulpouders mee en zij hebben de kinderen voorgelezen.
De kinderen hebben zichtbaar genoten.

Tijdens het bezoek van unit 2 aan de bibliotheek hebben de kinderen geleerd hoe zij boeken
kunnen opzoeken, hoe de boeken gerangschikt zijn en hoe ze boeken kunnen lenen.

Wist u dat:
- Kinderen tot 18 jaar een gratis biebabonnement kunnen afsluiten;
- Ramona Waber in alle klassen een boekenkring heeft gedaan;
- De kinderen en leerkrachten erg enthousiast hiervan werden;
- Lezen leuk is en het de woordenschat vergroot;

Thema Ridders en Monniken
De leerlingen van unit 2 hebben afgelopen
periode gewerkt met het BLINK thema Ridders
en Monniken.
De klaslokalen zijn zelfs omgetoverd geworden
tot een heus kasteel met fakkels en een
ophaalbrug.
Ze hebben
geleerd wie
Bonifatius was,
waarom Vikingen
zijn uitgestorven
en hoe Karel de
Grote zo’n groot
rijk heeft kunnen
veroveren.
Al met al een zeer leerzaam thema voor de
kinderen.
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Zondag 8 mei: Moederdag
Maandag 16 mei: VVE-thuis
Vrijdag 20 mei: Mini College
Woensdag 25 mei: studiedag, vrije
dag voor alle leerlingen
Donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag,
vrije dag voor alle leerlingen
Vrijdag 27 mei: Vrije dag voor alle
leerlingen
Maandag 6 juni: Pinkstermaandag,
vrije dag voor alle leerlingen
Dinsdag 7 juni: studiedag, vrije dag
voor alle leerlingen
Vrijdag 10 juni: Schoolinloop
Dinsdag 14 juni: Schoolfotograaf
Zondag 19 juni: Vaderdag
Maandag 20 juni: VVE-thuis
Vrijdag 8 juli: administratieve middag,
vanaf 12.30u een vrije middag voor
alle leerlingen

Afscheid juf Nicole
Vrijdagmiddag 22 april hebben wij, na 26 jaar,
afscheid genomen van Nicole.
Zij heeft er 26 jaar lang voor gezorgd dat onze
school er iedere dag piccobello uitzag.
Onze dank hiervoor is groot.
Wij wensen
Nicole heel veel
succes met
haar nieuwe
uitdaging.

Vacatures op onze school
Momenteel zijn we bezig met het werven van
nieuw personeel voor volgend schooljaar. Dit
komt omdat we al geruimere tijd vacatures
hebben openstaan, één collega’s kiest voor een
werkplek dichter bij huis en omdat sommige
collega’s minder gaan werken. Volgend
schooljaar zullen een aantal medewerkers
wisselen van unit. Zodra de groepsindeling en
groepsbezetting definitief is zullen we deze delen
met u. Dit kan alleen als we zicht hebben of en
hoeveel nieuwe medewerkers gaan komen.
Om nieuw personeel te werven hebben we ons
filmpje aangepast, met dank aan Phoebé, Basit
en Valerie, die inmiddels 3 jaar ouder zijn
geworden!
U kunt ons helpen door de vacatures en het
aangepaste promotiefilmpje te delen via
Facebook.
Kent u een leerkracht met een lesbevoegdheid?
Deze kan een mail sturen naar
susanne.kikken@innovo.nl
Des te sneller we nieuw personeel vinden, des te
eerder we de kinderen en u kunnen informeren!

Wij wensen iedereen een fijne, welverdiende meivakantie toe!
Tot ziens op maandag 9 mei 2022
Team BS de Wegwijzer

