HERVORMDE BASISSCHOOL DE WEGWIJZER

Nieuwsbrief
Nedereindsestraat 27d
Postbus 83
4040 DB Kesteren
tel. 0488-48 16 11
info@wegwijzerkesteren.nl
www.wegwijzerkesteren.nl

Kesteren, 9 maart 2018
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Alle data D.V.
Beste ouders/verzorgers,
Biddag
Volgende week woensdag is onze jaarlijkse biddag. Wat een voorrecht om zo midden in de week in alle rust en vrijheid
naar Gods Huis te mogen gaan om daar
Hem om Zijn zegen te bidden voor het
nieuwe seizoen. Anderzijds: zouden we
niet elke dag biddag (en dankdag) moeten houden voor Zijn zegeningen? En zeker ook een grote verantwoordelijkheid:
we bidden om Gods zegen. Zijn we er
echt om verlegen? Kunnen we echt niet
zonder Zijn zegen? En als we die onverdiende zegeningen ontvangen: wat doen
we ermee? Wat een genade als we, net
als Mozes, mogen bidden: “Indien Uw
aangezicht niet medegaan zal, doe ons
vanhier niet optrekken.”
Pampers voor Lesbos
In de maand februari kon u luiers inleveren op school voor de kinderen van vluchtelingen die worden opgevangen in Lesbos. De actie heeft in korte tijd heel veel
pakken luiers opgeleverd! Ik wil u graag
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heel hartelijk bedanken. Hartverwarmend om te zien hoe u heeft meegeleefd. In totaal stonden er ruim 60 pakken luiers (in alle verschillende maten)
en een aantal kleinere tassen met luiers
op mijn kantoor. Vrijdag 23 februari zijn
ze opgehaald voor transport. In de Terdege wordt er binnenkort aandacht aan
deze actie besteed.

Jubileum
Zaterdag 10 februari mocht juf Hennie
Zonnenberg herdenken dat zij 25 jaar in
het onderwijs werkzaam was. Op vrijdag 16 februari hebben wij in teamverband hieraan aandacht besteed. We
zijn dankbaar voor alles wat de juf voor
onze kinderen (en voor al die andere
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kinderen van alle scholen waar zij heeft
gewerkt) heeft betekend. We willen
haar dan ook in deze nieuwsbrief van
harte feliciteren en hartelijk dankzeggen voor haar jarenlange inzet. We
wensen haar, samen met haar man,
kinderen en kleinkinderen van harte
Gods zegen toe voor de toekomst. We
hopen dat zij nog een lange tijd bij ons
mag blijven lesgeven.

Zendingsgeld
Elke week brengen heel veel kinderen
trouw het zendingsgeld mee naar school.
Hartelijk dank, ouders, dat u hier ook
voor zorgt. We hebben de afgelopen periode de volgende doelen met € 1000,=
gesteund:
* Stichting De Ondergrondse Kerk;
* Gereformeerde Zendingsbond (Bijbel in
eigen taal in Malawi);
* Zending Hersteld Hervormde Kerk.
Binnenkort steunen we het project van
Woord en Daad “Ik geef jou een jaar naar
school!” Het betreft onderwijs aan kinderen in Azië, Afrika of Latijns-Amerika.

Daarnaast hebben we met de leerlingen
van groep 8 een aantal kinderen en hun
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gezinnen geholpen in het kader van de
Winterhulp van de Stichting KOEH.

Geboren
Op 7 februari is Dirk-Jan Ruben Theodoor
(Ruben) Louter geboren. Hij is het broertje van Jesse uit groep 6 en Joër uit
groep 4a. Ze wonen op het Trajanusplein
12, 4041 AK te Kesteren.
Op 9 februari is Emma Gerrigje Johanna
Hol, Achterdorp 45, 4041 GJ te Kesteren,
geboren. Emma is het zusje van AnneLynn uit groep 1a.
Op 20 februari is bij de familie Sluiter,
Hoofdstraat 97-D, 4041 AC te Kesteren,
een dochtertje geboren: Pieternella Louise (Loïs). Zij is het zusje van Emy uit
groep 3.
Op 21 februari werd de familie Imminkhuizen, Fruitstraat 12-A, 4041 AH te Kesteren, verblijd met de geboorte van een
zoon: Cornelis Lukas (Lars). Hij is het
broertje van Pietro uit groep 3.
We feliciteren alle ouderparen en wensen
hen van harte Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.
Schoolzwemmen
Wij hebben besloten om met ingang van
het nieuwe schooljaar het schoolzwemmen voor de groepen 3 en 4 af te schaffen. Hiervoor zijn de volgende redenen:
1). De verantwoordelijkheden voor de
leerkrachten die meegaan zijn groter en
zwaarder geworden;
2). De onderwijstijd kunnen we nu op een
andere manier benutten;
3). Steeds meer kinderen komen al met
een diploma in groep 3. Hierdoor wordt
het lastig om een goed zwemprogramma
te organiseren of een alternatief.
Woensdag = fruitdag
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Zoals u weet stimuleren wij gezonde
traktaties bij verjaardagen. Daarnaast
vinden wij het nog steeds erg belangrijk
dat de kinderen ook iets gezonds voor
tussendoor meenemen. In het bijzonder
geldt dit voor de woensdag. Daarom vragen we u als ouder(s) om ons beleid hierin te steunen door de kinderen een stuk
fruit of een ander gezond tussendoortje
mee te geven. Hartelijk dank voor uw
medewerking.

Pleinwacht kleutertijd
We hebben gemerkt dat de tijd die de
overblijfkleuters tussen de middag in de
klas zitten erg lang is. Vandaar dat we
hebben besloten dat deze kinderen langer buiten mogen blijven spelen. De
overblijfmoeder wordt om 13.00 uur afgelost door een kleuterjuf die, naast de
bestaande pleinwacht, toezicht zal houden op het kleuterplein. Dat betekent
dat de kleuters tot 13.10 uur buiten mogen blijven en op het ‘klapsignaal’ van de
juf naar binnen gaan. We hebben een
aantal weken gekeken hoe dit gaat en we
merkten dat de kinderen hierdoor ’s middags geconcentreerder waren.
MR-nieuws
Namens de ouders maken mw. Waverijn
en dhr. Van Bragt deel uit van onze Medenzeggenschapsraad. Een belangrijk
orgaan binnen de school. Samen met de
jufs Nella Meurs en Erika Geluk kijken ze
mee over onze schouders en adviseren of
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besluiten ze over belangrijke schoolzaken. Zaken die de kinderen in eerste instantie aangaan, maar zeker ook u. Daarom is het goed dat de MR-leden u ook op
de hoogte houden van wat er speelt. Onderstaande bijdrage is van de hand van
dhr. Van Bragt namens de MR.

Ook de MR heeft niet stilgezeten. In de
laatste vergaderingen heeft de MR zich
gebogen over de nieuwe begroting en het
vakantierooster voor 2018/2019. Ook zijn
er bespreekpunten geagendeerd waaronder het continurooster. Ook kwamen in
eerdere vergaderingen de Wet versterking Bestuurskracht en de Ondersteuningsplan Raad van het samenwerkingsverband voor passend onderwijs Berséba
op tafel. Vanuit de GMR (de overkoepelende MR) zijn de nieuwe CAO en de
nieuwe ARBO wet en het Taakbeleid behandeld. Binnenkort zullen een tweetal
MR-leden (een oudergeleding en een personeelsgeleding) in de sollicitatiecommissie plaatsnemen. Op de achtergrond
stemmen we al dan niet in en geven advies waar mogelijk.

Rapporten
Op vrijdag 23 maart krijgen de kinderen
hun rapport mee naar huis. Vanaf die dag
kunt u ook via het ouderportaal het rapport digitaal inzien. Dit schooljaar wordt
het rapport dus “dubbel” gemaakt. Vanaf
volgend schooljaar verdwijnt de papieren
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versie en krijgt u bericht wanneer het
digitale rapport voor u klaar staat.

Advertentie
Het aantal kinderen dat onze school bezoekt groeit. Daar zijn we dankbaar voor.
Deze stijging gaat echter harder dan destijds in de prognoses was voorzien. Dit
betekent voor onze school dat we voor
het komende schooljaar op zoek gaan
naar twee nieuwe leerkrachten. Morgen
zullen we hiervoor gaan adverteren.
Daarnaast zijn we op dit moment in gesprek met de gemeente over de huisvesting. We hebben nl. onvoldoende ruimte
om alle groepen komend schooljaar te
kunnen huisvesten. Er wordt gezocht naar
een passende (tijdelijke) oplossing voor
één of twee groepen.

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? Dhr. L.
Snoek zal hierover een inleiding houden. Kunnen we dit merken aan onszelf
en aan elkaar? Als ouders, leerkrachten,
kinderen? Allen: Van harte welkom!

Contactavond
Op woensdag 28 maart is er een facultatieve contactavond. U kunt zich
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daarvoor opgeven bij onze administratie:administratie@wegwijzerkesteren.
nl. Deze contactavond is speciaal bedoeld voor ouders/verzorgers van
zorgleerlingen of van potentiële zittenblijvers. De leerkracht heeft u
hierover reeds ingelicht. Ook voor ouders/verzorgers van kinderen die tussen 1 oktober 2017 en 28 februari
2018 op school zijn gekomen, voor
ouders/verzorgers van kinderen die
door verhuizing nieuw op school zijn
gekomen en
voor alle ouders/verzorgers die vragen hebben
omtrent de cognitieve of sociaal emotionele ontwikkeling van hun kind.
Uiteraard bent u altijd van harte welkom. Ook de IB-er (juf Meurs) en ondergetekende zullen deze avond aanwezig zijn. Deze avond is niet bedoeld
voor de ouders/ verzorgers van groep
8 leerlingen. Maar ook als u net uitgebreid contact hebt gehad met de
leerkracht over uw kind is het uiteraard niet nodig dat u zich aanmeldt.
Met vriendelijke groet,
namens alle meesters en jufs,
Meester L. Soeters
Belangrijke data
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Woensdag 14 maart: Biddag (alle kinderen zijn vrij)
Dinsdag 20 maart: Schoolmaatschappelijk Werk
Vrijdag 23 maart: Rapporten mee (en digitaal)
Woensdag 28 maart: Contactavond
Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag (alle kinderen vrij)
Maandag 2 april: Tweede Paasdag (alle kinderen vrij)
Donderdag 5 april: Kijkmorgen groep 6 t/m 8
Vrijdag 6 april: Kijkmorgen groep 3 t/m 5
Vrijdag 6 april: Nieuwsbrief 08.
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