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Nieuwsbrief 05
Alle data D.V.
Beste ouders/verzorgers,
2019
Formeel mag je tot en met 6 januari elkaar het beste toewensen. De Bijbel leert
ons dat God ons elke dag de beste wens
toewenst: “Genade zij u en vrede van
God, onze Vader, en den Heere Jezus
Christus.” (Efeze 1) Wat een zegen en
bijzonder voorrecht als we zo elk jaar,
elke zondag en ook elke dag mogen beginnen, in het vertrouwen op Zijn belofte. Daarbij wel de meest wezenlijke
vraag: “Heeft u, hebben wij, vrede met
God en kunnen we uit genade zeggen:
‘onze Vader’?”
Als dit jaar het jaar van ons sterven
wordt, zijn we dan bereid om deze God
en Vader te ontmoeten? Laten we elkaar
met regelmaat deze vragen maar stellen,
opdat we elkaar ‘geestelijk scherp’ maken en houden.

Zorgen
Ook in dit pas begonnen jaar zijn de zorgen in sommige gezinnen onverminderd
groot gebleven. We kunnen niet alle namen hier vermelden, maar helaas gaan
de gezins- en huwelijksproblemen onze
gezinnen ook niet voorbij. Laten we biddend om onze ouders en school blijven
staan, opdat we zo onze zorgen en ons
verdriet in Zijn handen mogen leggen. In
elk geval willen we wel de naam van een
van onze leerlingen noemen: Daniëlle
Floor uit groep 5/6.

Zij ligt al een aantal weken in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht en
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het ziet er niet naar uit dat ze op korte
termijn al weer naar huis mag. Wilt u
haar verrassen met een kaartje? U kunt
dat inleveren bij de juf of bij mij. Wij
zorgen er dan voor dat het bij haar komt.
We hebben ongeveer 170 gezinnen. Wat
zou het mooi zijn als ze er van elk gezin
eentje krijgt… Doet u mee?!

Geboren
Op 18 december is bij de familie Heddema een zoon en broertje geboren: Moos.
Hij is het broertje van Sofie uit groep 8a,
Lincy uit groep 6a en Ziva uit groep 2c.
We feliciteren hen en wensen de ouders
Gods zegen bij de opvoeding van hun kinderen.

Oudertevredenheidsonderzoek (OTO)
Zoals u weet hebben we voor de kerstvakantie een peiling gehouden onder alle
ouders over hun tevredenheid over De
Wegwijzer. We zijn blij en dankbaar voor
een zeer positieve uitslag, waarvoor onze
hartelijke dank!
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Daarnaast zijn er zeker ook aandachtspunten waarover we verder gaan praten.
Niet alleen met elkaar als teamleden,
maar zeker ook met u. Daarom wil ik u
uitnodigen voor een bijeenkomst op dinsdagavond 12 februari. Het is de bedoeling
dat ik u de uitslag (in grote lijnen) zal
presenteren waarna we in kleinere groepen uiteen zullen gaan om door te praten
over de uitslag. Om te weten op hoeveel
ouders we kunnen rekenen is het fijn als
u zich hiervoor opgeeft. U kunt dat vanaf
vandaag doen via de mail: directie@wegwijzerkesteren.nl . Allen: van
harte uitgenodigd.

Overblijvers gevraagd
Ja, u leest het goed: Overblijvers
gevraagd! Maar dan geen leerlingen …
wel ouders die met de kinderen kunnen
eten tussen de middag. Het gaat
concreet om het eten met de kinderen
van groep 4 en 5. We komen echt nog
wel wat ouders te kort en dat betekent
nu dat de collega’s regelmatig moeten
invallen. Dat is voor een keertje geen
probleem, maar het lijkt nu haast
structureel te worden…
Daarom: wilt u ons helpen door een
keertje te komen eten? Als u bereid
bent om dat een maal per maand te
doen, zijn we al heel blij. U kunt zich
opgeven
bij
Mw.
Den
Hartog:
linnelieke@gmail.com.
Ook zoeken we iemand die eenmaal
per week wil/kan overblijven op
dinsdag met de kinderen van groep 7.
Alvast heel hartelijk dank.
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Hoofdluis
Helaas hebben we maandagochtend jl.
weer bij een aantal kinderen hoofdluis
geconstateerd. De ouders zijn hiervan op
de hoogte en de kinderen
die het
betreffen zijn ‘volop in behandeling’.
Wilt u ook zelf (blijven) controleren?!
Voorkomen en snel aanpakken helpt ook
ons als school!

Aanmelden nieuwe leerlingen
Woensdagavond 30 januari is de aanmeldingsavond voor nieuwe leerlingen.
Het gaat om leerlingen die tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020 vier jaar
hopen te worden. U bent van harte
welkom tussen 18.30 – 20.30 uur. Gezinnen van wie al een kind op onze
school zit, mogen de aanmeldingsformulieren ook downloaden van de site of
ze ophalen bij de administratie en ingevuld inleveren. Graag vóór 1 februari,
zodat we zicht hebben op de nieuwe
instroom. Alvast bedankt voor de moeite.
Kent u ‘nieuwe’ ouders? Geeft u deze
informatie dan gerust aan hen door.
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Familie Roodbeen
Waarschijnlijk heeft iedereen wel iets
gehoord of gezien van de ingrijpende en
verdrietige situatie bij het bedrijf van de
familie Roodbeen waar voor de kerstvakantie die vreselijke brand ontstond. Gelukkig zijn er geen mensen bij deze ramp
omgekomen maar was de schrik wel heel
groot. Heel bijzonder was het meeleven
na dit ongeluk vanuit de gemeente en
zeker ook vanuit de kring van de ouders
en de school. De familie Roodbeen wil
iedereen daarom ook van harte bedanken
voor het meeleven. Ze doen dat door onderstaand bericht. We wensen hen sterkte bij de wederopbouw van hun bedrijf.
Wij willen jullie allemaal heel ❤ bedanken
voor het mee leven na de brand die een gedeelte van ons bedrijf heeft verwoest. Mailtjes en
appjes, kaarten, tekeningen, appels, kip en een
pan soep. Het heeft ons enorm goed gedaan. Stil werden we er van. Janken Danken en
Doorgaan. Heel dankbaar zijn we dat er zo veel
gespaard is gebleven.
Soli Deo Gloria.
Fam. Roodbeen

Thematafel: Zin in fit
Tijdens de contactavonden van 26 en 28
november werd door middel van een
thematafel van het Preventieteam NederBetuwe Bloeit! aandacht besteed aan het
nut van bewegen voor kinderen. Uit de
kindermonitor van de GGD 2018 blijkt dat
nog te veel kinderen overgewicht hebben; meer dan gemiddeld in Nederland.
Kinderen moeten natuurlijk niet gaan
lijnen, maar gezond eten en genoeg bewegen zijn wel een prima middel om
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overgewicht te voorkomen en te verminderen.



Voor kinderen van 4 tot 18 jaar geldt de
volgende beweegrichtlijn: zie
https://www.allesoversport.nl/artikel/h
oeveel-moet-je-bewegen-volgens-debeweegrichtlijnen/







Bewegen is goed, meer bewegen is
beter,
Doe minstens elke dag een uur aan
matig intensieve inspanning. Langer, vaker en/ of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel,
Doe minstens driemaal per week
spier- en botversterkende activiteiten,
En: voorkom veel stilzitten.



Nadenken over gezond bewegen.
Bijvoorbeeld: ‘Wat is gezonder,
bijvoorbeeld de trap of de roltrap
nemen?’
Nieuwe bal kopen en vriendjes
uitnodigen op eigen voetbalveld;
competitie maken.

Uitslag handkrachtmeting ouders
Winnaars mannen:
G. van de Bijl - 74.5 kg
J. de Kat Angelino - 73.8 kg
Winnaars vrouwen:
Mevr. Versluis - 45.9 kg
Mevr. A. Berends - 41.9 kg

Tips van ouders om kinderen in beweging te krijgen:












Samen de tuin in; Skeeleren; Wave
step,
Euro oprapen met gestrekte benen; Samen buiten tennissen,
Zoek vriendjes in de buurt om samen buitenspel te doen,
Fietsen naar school,
Met de kids naar de trimbaan in
Rhenen: klimtoestellen, hut bouwen,
Schermtijd verkorten; Lekker met
z’n allen naar het bos,
Samen met vriendjes op een sport
(korfbal),
Kinderen meevragen als ouder
gaat hardlopen, skeeleren; kind
fietst mee,
Naar Veenendaal fietsen (zonder
trapondersteuning),

Nieuwsbrief De Wegwijzer

Toetsweken
In de komende weken worden de toetsen
van Cito afgenomen. Als het goed is zien
we hiermee een bevestiging van het
beeld dat we inmiddels hebben van de
kinderen. Daarnaast geven de uitslagen
ons een goed inzicht in de voortgaande
ontwikkeling van uw kind.
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Voorleesontbijt
Op woensdagochtend 23 januari willen
we met de kinderen van de school een
gezamenlijk ontbijt houden. Dat betekent dat we al om 08.15 uur gaan
eten. Dit houdt ook in dat de school
die ochtend om 12.00 uur uit is! Binnenkort krijgt u van ons een uitgebreide mail met alle informatie hierover.

We hoeven ons inderdaad niet te vervelen op school en voelen zeker ook
de verantwoordelijkheid. Als christenen vinden we staken geen goed middel om onze eisen kracht bij te zetten. We voeren graag het gesprek
over ons werk, maar doen dat dan
buiten schooltijd…
Met vriendelijke groet,
namens alle meesters en jufs,
Meester L. Soeters

Staken of werken
Op 15 maart wordt er opnieuw een
staking in het onderwijs georganiseerd. Vrijwel alle onderwijsinstellingen (van basis tot en met hbo) zullen
die dag het werk neerleggen. U kunt
(en dat zal u niet verbazen) die dag
met een gerust hart uw kind(eren)
naar school laten gaan: wij ontvangen
ze met open armen, ondanks de
werkdruk en alle andere argumenten
die ten grondslag liggen aan deze staking.

Belangrijke data
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Donderdag 17 januari: Kijkmorgen (gr. 3 t/m 6) van
08.30 tot 09.00 uur
Vrijdag 18 januari: Kijkmorgen (gr. 7 en 8) van 08.30
tot 09.00 uur. Parkeren bij De Wegwijzer graag!
Maandag 21 januari: Start toetsweken (tot 9 februari)
Maandag 21 januari: MR-vergadering (’s avonds)
Woensdag 23 januari: Voorleesontbijt (08.15 uur).
Alle kinderen zijn om 12.00 uur uit
Woensdag 30 januari: Inschrijfavond nieuwe leerlingen (inloop tussen 18.30 – 20.30 uur)
Vrijdag 8 februari: Nieuwsbrief 06
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