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Kesteren, 1 september 2017
Nieuwsbrief 01
Alle data D.V.
Beste ouders/verzorgers,

Nieuwe start
De eerste twee weken zitten er weer
op. Elk jaar valt het ons op hoe snel
de kinderen (en wij) weer gewend zijn
aan het “gewone” ritme van de
schooldagen. We zijn dankbaar dat er
geen ernstige ongelukken zijn gebeurd
binnen de kring van de kinderen, de
ouders en de collega’s.

Wel heeft één van onze leerlingen uit
groep 2b, Gertwin van Kalkeren, in de
vakantie zijn voet gebroken en moest
daardoor een tijdje in een rolstoel
zitten. Gelukkig kan hij nu weer zelfNieuwsbrief De Wegwijzer

standig lopen! Bij de familie Zaaijer
(Jarne uit groep 5a) en de familie De
Heus (Harmen uit groep 7b en Anneline uit groep 1c) is een oom van de
kinderen op nog betrekkelijk jonge
leeftijd overleden. Hij was ook de
oom van Leanne Blom uit groep 2c.
We condoleren de families en wensen
hen sterkte en Gods zegen en troost
van harte toe.
Op tijd…
Gelukkig hebben de kinderen (en u als
ouder) de weg naar onze school weer
gevonden. De aanvangstijden ‘s morgens en ’s middags zijn ongewijzigd
gebleven. We willen graag op tijd beginnen met de kinderen. Houdt u
hiermee rekening als u de kinderen
binnen brengt? Hartelijk dank.
Personeel
Helaas is juf Eefie nog ziek thuis en
kon na de vakantie nog niet beginnen
op school. Wij wensen haar sterkte en
van harte beterschap.
Gelukkig konden we een vervanger
voor haar vinden: juf Ten Voorde uit
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Putten die groep 5a (op maandag t/m
woensdag), samen met juf Vierbergen
(op donderdag en vrijdag), voor haar
rekening heeft genomen. We wensen
haar een goede tijd toe op onze
school.
Juf Wilma Kooij werkt dit schooljaar
ook bij ons. Zij helpt een aantal leerlingen die extra zorg nodig hebben.
Van harte welkom!
Naast nieuwe jufs zijn we ook blij met
twee nieuwe meesters op school:
meester Arends in de groepen 7a en
7b op dinsdag t/m donderdag (het is
zijn eerste stagejaar in het onderwijs)
en meester Baars in groep 8 op de
woensdag (het is zijn tweede en laatste stagejaar). Daarnaast zijn er in de
onderbouw ook weer enkele stagiaires
werkzaam: juf Jantine van Maanen bij
juf Thirza en juf Hennie; Juf Marleen
Berends bij juf Margaretha. Fijn dat
we deze jufs en meesters mogen opleiden voor het mooie vak en we wensen hen een goede en gezegende tijd
toe op De Wegwijzer.

Geboren
In of net voor de zomervakantie zijn
er enkele kinderen geboren. De familie Vaandering, Hogeweg 3a, 4033 CG
Lienden werd verblijd met de geboorte van een dochter: Leanne. Zij is het
zusje van Jarin uit groep 5b. Bij de
familie Peters, Bilderdijkstraat 12,
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4041 XW Kesteren, is Daniël, geboren.
Hij is het broertje van Peerke uit
groep 3, Joanne uit groep 6, Willemijn
en Hannah uit groep 8. Bij de familie
Van Erkel, Overste J.M. Kolffstraat 28,
4041CC Kesteren werd een dochter
geboren met de naam Eliva. Zij is het
zusje van Thijmen uit groep 2a en
Lars uit groep 3. Bij de familie Willemsen, Tielsestraat 85-c, 4043 JR
Opheusden is een gezonder dochter
geboren: Heidi. Zij is het zusje van
Gerriëtte uit groep 7a, Marten uit
groep 4a en Wille uit groep 1d. Bij de
familie Timmerman, Prinsenhof 14,
4041BN Kesteren is een dochter, Jaël,
geboren. Zij is het zusje van Hanna
uit groep 1c. Wij feliciteren alle families en wensen hen van harte Gods
zegen toe in de opvoeding van de kinderen.

Nieuwe leerlingen
We hebben twee nieuwe gezinnen
mogen verwelkomen op onze school:
de familie Van Brenk, Groenendaal 4
te Kesteren (Joëlle in groep 5a en Elvera in groep 2b) en de familie Versluis, Westeinde 35 te Kesteren (Corlieke in groep 6, Roel in groep 4a en
Daan in groep 2a). We hopen dat jullie je snel zullen thuis voelen op
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school en wensen jullie een gezegende tijd toe.
Controle hoofdluizen
Met enige regelmaat worden de hoofden van alle leerlingen gecontroleerd
op hoofdluis. Gelukkig komt het maar
zelden voor dat er een behandeling
moet volgen. Toch vinden we het belangrijk om deze controle te blijven
houden. We zijn dan ook blij met een
aantal ouders dat elke keer komt controleren. De coördinatie daarvan is in
(vertrouwde) handen van mw. Welling
en mw. Zaaijer, die dit al 8 jaar doet!
Nu heeft zij echter te kennen gegeven
dat ze er mee stopt. Het liefst per
direct. Maar we kunnen het coördinatiewerk niet door mw. Welling alleen
laten doen. Daarom zijn wij op zoek
naar een vervanger voor mw. Zaaijer.
Wie komt ons helpen? Graag uw reactie naar de school (dat kan naar mij)
of naar mw. Zaaijer of Welling. Alvast
hartelijk dank.

Informatieboekje/groepsbrief
Evenals deze Nieuwsbrief krijgt u vandaag het informatieboekje waarin de
juf/meester alle belangrijke informatie heeft gezet die van belang is voor
dit schooljaar. We hebben er voor gekozen om dit digitaal via Parnassys
naar u te mailen. Ook komen alle
boekjes volgende week op de website
van onze school te staan.
Mw. V.d. Dikkenberg
Een moeder van één van onze leerlingen, Bart v.d. Dikkenberg uit groep
1d is slechtziend. We hebben haar
gevraagd om een stukje hierover te
schrijven in deze nieuwsbrief…
Als moeder van Bart (groep 1d) wil ik
jullie op de hoogte stellen over mijn
slechtziendheid. Dit houdt onder andere in dat ik alleen maar contouren
zie. Daardoor lukt het niet om mensen aan te kijken, waardoor ik soms
langs je heen kijkt. Ook is het voor
mij lastig om mensen te herkennen.
gelukkig zijn er nog veel dingen die ik
wel kan, dat maakt het voor een ander vaak tegenstrijdig/onduidelijk. ik
vind het prettig dat jullie als ouders
dit weten, omdat het anders misschien verwarrend kan zijn, we komen
elkaar toch wekelijks tegen. Heb je
vragen stel ze gerust! tot ziens op
school!
Groet, Marinda v/d Dikkenberg

Avondvierdaagse
Inmiddels heeft de oudercommissie
weer haar eerste vergadering gehad
en is de organisatie van de avondvierdaagse (die gepland staat voor 12 t/m
15 september) weer in goede handen.
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Adreslijsten combinatieklassen
Wanneer uw kind in een combinatieklas zit, krijgt u in Parnassys alleen
dat deel van de klas te zien waar
hij/zij in zit. Stel: uw kind zit in
groep 5 van de combigroep 4/5, dan
kunt u geen gegevens vinden van de
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kinderen uit het groep-4-deel van de
klas. Voor het contact leggen met andere ouders is een totaallijst wel zo
handig. Daarvoor gaan wij zorgen. Een
complete groepslijst met adressen is
op te vragen bij mw. V.d. Vliet. Wel
vraag ik u om aan te geven naar mij
wanneer u uw telefoonnummer niet
vermeld wilt hebben. Dan houden we
daarmee rekening.

Nooddeur bij de buurman
Naast onze school is het Buurthuis.
Waar ons hek begint, eindigt hun gebouw: met een nooddeur. U herkent
die deur aan een groot wit bord met
daarop in rode letters: NOODUITGANG
VRIJHOUDEN. Wilt u hiermee rekening
houden als u op de fiets uw kind(eren)
komt halen?
Kindermonitor
Maandag 25 september krijgen alle
kinderen een brief mee van de GGD.
Daarin wordt u gevraagd om mee te
doen aan een onderzoek (Kindermonitor). Het betreft een vragenlijst die u
digitaal kunt invullen. Hierdoor krijgt
de GGD belangrijke informatie die indien nodig – ook voor ons van belang
is. Uiteraard is de privacy gewaarborgd.

en maken gebruik van het toetsenbord. Soms gaat dat met tien vingers,
maar meestal nog met twee of drie.
Het is goed als kinderen al op jonge
leeftijd goed leren typen. Daarvoor
biedt dhr. V.d. Heuvel van TypeOcean een online typecursus aan. Met
name voor de leerlingen van groep 6
t/m 8, maar uiteraard kan iedereen
deelnemen. Wilt u meer weten? Kijk
gerust eens op zijn website:
www.type-ocean.nl of
info@typeocean.nl

Met vriendelijke groet,
Namens alle meesters en jufs,
Meester L. Soeters

Type-Ocean
Met enige regelmaat zitten de kinderen achter een computer of laptop
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Belangrijke data







Dinsdag 12 t/m vrijdag 15 september: Avondvierdaagse
Maandag 18 september: Schoolmaatschappelijk werk op school
Woensdag 20 september: korfbaltoernooi
groep 5 t/m 8 op de Leede
Dinsdag 26 september: Ouderavond groep 3
over het leesproces
Donderdag 5 oktober: Inloopochtend groep 1
t/m 8 (09.15-12.00 uur)
Vrijdag 6 oktober: Nieuwsbrief 02

Pagina 4

