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Nieuwsbrief 06
Alle data D.V.
Beste ouders/verzorgers,
Een goed begin
Inmiddels zijn we al weer een aantal weken in 2018 aan de slag. De leerlingen en
wij zijn weer gewend aan het dagelijkse
ritme. De Citotoetsen zijn bijna allemaal
afgenomen, al zullen we als gevolg van
de griep nog wel een aantal inhaalmomenten moeten organiseren. Het voorleesontbijt heeft plaatsgevonden. Hartelijk dank voor de enorme inzet van de
oudercommissie en de leveranciers (Bakker Bos en Spar Van de Pol).

Pampers voor Lesbos
In de maand februari kunt u luiers inleveren op school. We willen die eind deze
maand met een transport meegeven naar
een van de vluchtelingenkampen in Lesbos. Schrijnend om te zien hoe mensen
daar in erbarmelijke omstandigheden
moeten leven. In de bijlage leest u hierover meer. Mogen we op uw medewerking rekenen?!

Afscheid
In de week voorafgaande aan de Kerstvakantie hebben we informeel afscheid genomen van juf Rinie Kok. Twintig jaar
heeft zij op onze school gewerkt in verschillende onderbouwgroepen. We willen
de juf heel hartelijk bedanken voor haar
trouwe inzet en toewijding en wensen
Nieuwsbrief De Wegwijzer

Samen groeien

Pagina 1

haar, samen met haar man en dochter,
Gods zegen voor de toekomst.

harte Gods zegen toe bij de opvoeding
van hun kinderen.

Jacco Rijksen
Onlangs ontvingen we een berichtje van
Mw. Rijksen, de moeder van een van onze
oud-leerlingen. Zij wilde graag laten weten hoe het nu met hem gaat…
Jacco heeft afgelopen november zijn controle gehad en het ziet er goed uit...alleen
1 lymfeklier willen ze in de gaten houden
dus hij moet in juni weer terug komen voor
controle...er is bloedgeprikt en dat ziet er
goed uit. Het gaat verder heel goed met
hem. Nogmaals iedereen bedankt voor het
meeleven in deze spannende periode.
Groet familie Rijksen

Aanmelden nieuwe leerlingen
Woensdagavond 31 januari was de aanmeldingsavond voor nieuwe leerlingen.
Het ging om leerlingen die tussen 1 oktober 2018 en 1 oktober 2019 vier jaar
hopen te worden. We hebben die avond
veel ouders mogen ontmoeten, waaronder ook een aantal nieuwe gezinnen.
Van harte welkom. Fijn dat ook deze
ouders ons het vertrouwen willen geven
door hun kinderen naar onze school te
laten gaan.
Geboren
Op 17 januari is Isabel Polman geboren.
Zij is het zusje van Florian uit groep 1c.
Ze wonen op de Trambaanweg 9, 3911 AH
te Rhenen.
Op 20 januari is bij de familie Linge, Trajanusplein 5, 4041 AK te Kesteren, een
dochter geboren: Lynn. Zij is het zusje
van Dean uit groep 1d. We feliciteren de
beide ouderparen en wensen hen van
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Markt
Woensdag 30 mei wordt van 16.30 –
20.00 uur de bekende tweejaarlijkse
markt weer gehouden waarvan de opbrengst bestemd zal worden voor de
(natuur-)werkweek van groep 7 en 8.
Inmiddels is de oudercommissie al
enorm druk bezig met de voorbereidingen. Te zijner tijd wordt u uitgebreid
geïnformeerd over de markt. Nu alvast
vragen wij u het volgende:
-Wilt u deze datum in uw agenda noteren? We hebben heel wat hulp nodig om
alles goed te laten verlopen.
-Wilt u goede tweedehands spullen die
u van plan bent op te ruimen voor ons
bewaren? De kinderen mogen ze verkopen op een kleedje.
-We zijn ook op zoek naar mooie spullen die we kunnen verkopen per opbod.
Graag in overleg met mij, zodat we
kunnen bepalen wat we kunnen gebruiken. Zowel particulieren als bedrijven
mogen diensten of producten aanleveren.
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Geef me de 5
De Stichting Helpende Handen organiseert een aantal bijeenkomsten voor ouders van kinderen met autisme. Tijdens
deze avonden neemt Colette de Bruin de
aanwezigen mee in de wereld van iemand
met autisme. Het belangrijkste is dat er
handvatten meegegeven worden, waardoor ouders leren hun communicatie af
te stemmen en toe te passen op het denken van hun kind met autisme.
Voor meer informatie en aanmelden:
www.helpendehanden.nl/geefmede5.

bergen en juf Meurs bespreken we de
mogelijkheden. In het bijzonder dank aan
juf Van Binsbergen die hieraan veel zorg
besteedt.

Bezoek Wageningen
Donderdagmiddag heeft een groepje
leerlingen (uit verschillende klassen)
een bezoek gebracht aan de Wageningse Universiteit om daar een middag
flink te worden uitgedaagd. Prachtig
om te zien hoe ze echt hard aan de slag
moesten gaan met elkaar.

Advies VO
Dinsdag 6 februari ontvangen de ouders
van de leerlingen uit groep 8 de brief met
daarin ons advies als het gaat om het
Voortgezet Onderwijs. Elk jaar een belangrijke stap op de weg naar het vervolgonderwijs. Samen met juf Van BinsNieuwsbrief De Wegwijzer

Een leerzame en interessante middag
die stond o.l.v. juf Steller die dit
schooljaar wekelijks met deze groep
leerlingen werkt.
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Jaarvergadering
Dinsdagavond 29 mei wordt de jaarlijkse oudervergadering gehouden. Dan
presenteren we het jaarverslag. Daarin
leggen we verantwoording af over ons
beleid. Ook krijgt u inzicht in de financiële situatie van de school. Tevens
wordt u in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Maar er is ook tijd voor
bezinning. Dit jaar is het thema: Brandt
het vuur van ons geloof nog? Kunnen
we dit merken aan onszelf en aan elkaar? Als ouders, leerkrachten, kinderen?

Dhr. L. Snoek (werkzaam op de CHE)
hoopt de inleiding voor zijn rekening te
nemen waarna we met elkaar in gesprek gaan over dit indrukwekkende
onderwerp. Mede namens de bestuurscommissie: van harte uitgenodigd. Wij
stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.
Belangrijke data




Met vriendelijke groet,
namens alle meesters en jufs,




Meester L. Soeters
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Dinsdag 6 februari: Consultatie Orthopedagoog
Dinsdag 20 februari: Schoolmaatschappelijk Werk
Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart: Voorjaarsvakantie
Dinsdag 6 maart: Controle hoofdluis
Vrijdag 9 maart: Nieuwsbrief 07.
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