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Alle data D.V.
Beste ouders/verzorgers,

Lief en leed
Naast alle mooie en vreugdevolle zaken in en om de school, bij de leerlingen en in de kring van de ouders,
zien we ook dat verdriet en zorgen
onze school niet voorbijgaan. Verdriet
omdat het in de opvoeding van de
kinderen anders gaat dan we graag
hadden gezien. Zorgen omtrent onze
gezondheid of die van onze dierbaren.
In dit verband noem ik in elk geval
nog een keer de naam van een van
onze
oud-leerlingen:
Auke
van
Westreenen bij wie de zorgen zeer
groot zijn. We dragen hem, zijn gezin
en vriendin van harte op in uw gebeden. Denkend aan het 13e vers van
Psalm 73 (berijmd) waar we de indrukwekkende regels lezen: “Bezwijkt
dan ooit, in bitt’re smart of bangen
nood, mijn vlees en hart, zo zult Gij
zijn voor mijn gemoed mijn rost, mijn
deel, mijn eeuwig goed.”
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Afscheid juf Eefie
Zoals u in de mail heeft kunnen lezen
neemt juf Eefie op 13 oktober afscheid van De Wegwijzer. U kunt haar
’s morgens vanaf 08.15 uur de hand
schudden in de speelzaal. Aansluitend
wil zij alleen met de kinderen (en hun
ouders) van groep 2b, de groep van de
jufs Margaretha/Hennie, nog informeel afscheid nemen. Het afscheid en
ook de summiere berichtgeving is samen met de juf zo bepaald. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Avondvierdaagse
Van 12 t/m 15 september was weer de
jaarlijkse Avondvierdaagse. Een mooie
en gezonde activiteit waaraan weer

Samen groeien

Pagina 1

veel van onze leerlingen hebben deelgenomen. Op een aantal (kleine) incidenten na mogen we terugkijken op
een viertal geslaagde avonden. Graag
bedank ik alle collega’s en ouders die
hebben meegewandeld. In het bijzonder hartelijk dank aan de leden van
de Oudercommissie die weer heel veel
werk hebben verzet!

Gewonnen
Na jaren viel De Wegwijzer weer in de
prijzen: de kinderen die de 2,5 km
liepen, deden dat zo keurig zodat zij
de wisselbeker mee naar school mochten nemen. Van harte gefeliciteerd.
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Gevonden
Op mijn kantoor ligt een zilverkleurig
dameshorloge (Stainless Steel Case
Back). Het is op school gevonden. Wil
de eigenares zich melden?

Geboren
Bij de familie Berends, Ganzenweg 9,
4041 AX te Kesteren (ouders van Anne-Linn uit groep 3) is op 17 september een tweeling geboren: Esmée en
Rowan. Heel bijzonder om twee gezonde kinderen te mogen ontvangen.
We willen hen van harte feliciteren en
wensen dit gezin van harte Gods zegen toe bij de opvoeding van de kinderen.
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St Maarten
Onlangs hebben we op de vrijdag het
zendingsgeld bestemd voor de wederopbouw en hulp op het door de orkaan
getroffen eiland St Maarten. Graag
bedanken we u voor uw steun, want
de kinderen hebben samen een mooi
bedrag van € 1104,85 bij elkaar gebracht.

belangrijke informatie die - indien
nodig – ook voor ons van belang is.
Uiteraard is de privacy gewaarborgd.
Wilt u deze (als dat nog niet is gebeurd) invullen? Hartelijk dank namens de GGD voor uw medewerking.

Zendingsgeld voor Sint Maarten

Herdenkingsboek Reformatie
Deze maand herdenken we dat Maarten Luther 500 jaar geleden zijn 95
stellingen bekend maakte. Een bijzondere gebeurtenis die nu nog steeds
zeer actueel is. In verband hiermee
hebben we besloten om alle kinderen
een boek over deze reformator te
schenken. Het zijn drie verschillende
boeken geworden, zodat de kinderen
van de onderbouw een ander boek
ontvangen dan die van de middenbouw en de bovenbouw. We willen de
boeken op Hervormingsdag uitdelen.
Kindermonitor
Op maandag 25 september heeft u
een mail ontvangen waarin u wordt
gevraagd om mee te doen aan een
onderzoek (Kindermonitor). Het betreft een vragenlijst die u digitaal
kunt invullen. Hierdoor krijgt de GGD
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Korfbaltoernooi
Ook dit jaar hebben we weer mee
mogen doen met het korfbaltoernooi.
En met succes! De leerlingen sleepten
drie mooie bekers in de wacht. Gefeliciteerd en meester Verbeek bedankt
voor de voorbereidingen en het oefenen. We zullen nu wel op zoek moeten gaan naar een grotere prijzenkast…

Inloopochtend
Hartelijk dank aan al die enthousiaste
ouders die we gisterenochtend hebben mogen ontvangen tijdens de inloopochtend hier op school. Fijn dat u
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er was. Ook een woord van dank aan
de collega’s die “hun huis” openstelden voor u. Tenslotte een bijzonder
woord van dank aan de oppas(groot)moeders en zeker ook de
meiden van groep 7 en 8 die op alle
(hele) kleine kinderen hebben gepast.

Kerstfeest 2017
Wanneer u vorig jaar het Kerstfeest
hebt bijgewoond in het kerkgebouw
van de PKN in Kesteren, samen met
de leerlingen van groep 4 t/m 8 en
hun (groot) ouders en andere belangstellenden, dan heeft u gemerkt dat
wij bijna niet meer pasten in dit
prachtige kerkgebouw. Inmiddels zijn
de achterste banken in verband met
een verbouwing definitief verwijderd.

Het leerlingenaantal stijgt de laatste
jaren. Dit alles overwegende zou kunnen betekenen dat we dit jaar geen
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plaats meer zouden hebben voor alle
ouders. Dat is niet de bedoeling van
deze mooie en samenbindende avond.
Vandaar dat we in overleg met de
kerkenraad en kerkvoogdij van de PKN
in gesprek zijn gegaan. Uiteindelijk
hebben we besloten om dit jaar het
Kerstfeest te vieren in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente in Kesteren. Het Kerstfeest
met de leerlingen van groep 1 t/m 3
willen we nog wel op de vrijdagochtend voor de Kerstvakantie houden in
het kerkgebouw van de oude Hervormde Kerk.

Kinderboekenweek
Inmiddels is ook op onze school zichtbaar en merkbaar dat de kinderboekenweek is begonnen. Het thema van
de Christelijke kinderboeken is: “Bibbers in je buik”, met als motto: “Je
hoeft niet bang te zijn want God is bij
je!” over verschillende emoties. We
hebben op 2 oktober de start in de
speelzaal gehad. Op maandag 9 oktober is er een voorleesestafette. Alle
leerkrachten gaan dan in de verschillende groepen voorlezen. In de groepen wordt ook veel aandacht gegeven
aan lezen, voorlezen en nog allerlei
activiteiten. We hopen op een gezellige en leerzame week.
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Hoofdluis
In de achterliggende weken hebben
we verschillende meldingen gekregen
van kinderen met hoofdluis. Goed dat
u het meldt aan ons. Van mw. Welling
(die het coördineert) hebben we het
volgende advies ontvangen:

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

Graag dagelijkse controle, bij geen luis
graag geen shampoo. Shampoo doodt
alleen levende luis. Door het veelvuldig
en nodeloos gebruik van shampoo
neemt de resistentie toe en werkt het
daardoor niet meer in tijden dat we het
wél nodig hebben. Neten (eitjes) zitten
vastgekleefd in het haar en zijn moeilijk verwijderbaar en niet uit te schakelen of te doden door het gebruik van
shampoo. Roos en andere onzuiverheden zijn gemakkelijk verwijderbaar.

Belangrijke data


Neten zijn verwijderbaar door het gebruik van de stofkam. Dagelijks boven
een witte doek. Soms zijn de eitjes zo
klein dat de stofkam ze passeert, dan
nog zullen ze de volgende dag wat uitgegroeid zijn en wel worden meegenomen. Constateert u luis -> meld het op
school. of bij mw. Welling. Emailadres:
welling0@xs4all.nl)
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Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober: Herfstvakantie
Maandag 23 oktober: controle hoofdluis
Dinsdag 24 oktober: Schoolmaatschappelijk
werk op school
Woensdag 25 oktober: weerbaarheidstraining
groep 6
Maandag 30 oktober: vergadering MR
Woensdag 1 november: vrij i.v.m. dankdag
Vrijdag 3 november: Nieuwsbrief 03. Kinderen krijgen de keuzelijst voor het kerstboek mee naar huis
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