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Alle data D.V.
Beste ouders/verzorgers,
Biddag
Volgende week woensdag is onze jaarlijkse biddag. Afgelopen dinsdagochtend
hebben we tijdens de gezamenlijke
maandopening met alle kinderen van
groep 4 t/m 8 stilgestaan bij de geschiedenis van de Kananese vrouw die de Heere opzocht om Hem te bidden haar dochter te genezen. Ze bleef volharden in
haar vragen om hulp: “Heere help mij!”
Maar Hij antwoordde haar niet. Ja, ze
kreeg zelfs te horen dat het brood niet
voor de hondjes bestemd was… En dan
haar reactie: “Ja, Heere, maar…” Wat
een indrukwekkende, gelovige, leerzame
reactie. Instemmen met onze schuld en
onwaardigheid.
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En toch…. ook pleitend op Zijn belofte.
Zijn wij zo verlegen om de kruimeltjes
die van de tafel vallen? Zo mogen we,
ook op biddag, komen tot Hem, Die al
onze zorgen, verdriet en zonden kan en
wil wegnemen.
OTO
Op dinsdagavond 12 februari hebben we
voor een aantal enthousiaste ouders de
uitslag van het oudertevredenheidsonderzoek gepresenteerd. Ook vanuit de oudercommissie en de bestuurscommissie
waren heel wat ouders aanwezig. Na een
algemene inleiding en de cijfers hebben
we in kleinere groepjes (o.l.v. de MTleden) het gesprek gevoerd over de uitslag. We zullen als team de opmerkingen
en aanbevelingen van de ouders bespreken en er zullen zeker punten een plaatsje krijgen in ons schoolplan 2019-2023.
Ouders: hartelijk dank voor uw aanwezigheid en inbreng!

Samen groeien
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Jaarvergadering
In tegenstelling tot wat in de jaarplanning staat is de jaarvergadering op donderdagavond 16 mei. Op die avond
(waarvoor alle ouders zijn uitgenodigd)
zal dhr. N. v.d. Voet met ons spreken
over het thema: ‘Van religie naar geloof’.
Uit zijn inleiding krijgt u alvast één zin :
Willen we de kinderen alleen maar informeren over de christelijke godsdienst
of werken we eraan en bidden we ervoor
dat kinderen tot een persoonlijk geloof
komen in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
Het belooft een indrukwekkende avond te
worden waarvan we hopen (en verwachten) dat u er allemaal zult zijn.

JOGG
Bovenstaande afkorting staat voor: Jongeren op Gezond Gewicht. Op het mededelingenbord bij de ingang van onze
school (naast het kantoor van Marjan v.d.
Vliet) hangt een overzicht van de verschillende activiteiten die door deze organisatie worden gedaan. Op 12 maart
wordt het startsein gegeven voor de week
van de Gezonde Jeugd. Er zullen die dag
een heleboel leerlingen (hard)lopend en
fietsend een groot aantal (basis en VO)
scholen en peuterspeelzalen bezoeken
om zo het startsein te geven. Zo zullen
ze rond 10.40 uur bij De Wegwijzer aankomen. Juf Van Heemst zal hen, samen
met haar klas, ontvangen en een stukje
meelopen tot de volgende school.
Voor de komende periode hebben we met
deze organisatie gekeken naar de wijze
waarop wij met hen kunnen samenwerken. Een Gezonde School is nl. belangrijk
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en daarin willen we de komende jaren
graag nog een aantal stappen maken.

Advertentie
Zoals u weet hebben juf Olieman en haar
man een dochtertje gekregen. In verband
hiermee heeft de juf besloten om haar
werk op school te stoppen. Erg jammer,
maar we respecteren haar/hun besluit.
Zoals we nu over de voorlopige groepsverdeling hebben besproken, gaan we
werven voor een leerkracht bij de kleuters en zal er binnenkort een advertentie
in het RD komen.
Geboren
Bij de ouders van Luciano (uit groep 3a)
en Louise (uit groep 1a) is een gezonde
dochter: Sarah geboren op 9 februari.
We feliciteren het ouderpaar en wensen
hen van harte Gods zegen toe bij de opvoeding van Sarah (en de andere kinderen).

Samen groeien
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Contactavond
Op woensdag 27 maart is er een facultatieve contactavond. Als het goed is
heeft u deze week al een mail van
Marjan v.d. Vliet ontvangen waarin
staat hoe u zich hiervoor kunt opgeven. 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 2018 en 1 maart 2019
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.

Avond met nieuwe ouders
Dinsdagavond 19 februari hebben we,
samen met enkele leden van onze bestuurscommissie, een bijeenkomst gehad voor en met ouders die voor het
eerst hun kind(eren) bij ons op school
hebben ingeschreven. Een waardevolle
bijeenkomst waarin we gesproken hebNieuwsbrief De Wegwijzer

ben over de identiteit van onze school.
Fijn dat we met een grote groep ouders
mochten spreken over wat ons werkelijk drijft én bindt! Met dankbaarheid
kijken we terug op deze fijne avond.
Kijkmorgens
Op donderdag 4 en vrijdag 5 april bent
u weer welkom om een kijkje te komen
nemen op school. Van 08.35 uur tot
09.00 uur kunt u het werk van uw
zoon/dochter komen bekijken. Op donderdag op De Wegwijzer en op vrijdag
op Het Pantarijn.

Projectavond
Op donderdagavond 21 februari stonden
de deuren van De Wegwijzer en Het Pantarijn open voor alle ouders, grootouders
en belangstellenden om het werk van
onze kinderen te komen bewonderen. U
hebt kunnen zien hoe hard er gewerkt is
rondom het thema Milieu. Wat was het
druk en gezellig om u zo te ontmoeten.
De kinderen hebben vol trots hun werk
getoond en de collega’s waren blij met
de grote opkomst. Nogmaals heel hartelijk dank dat u er was op die avond. Ook
een woord van dank aan de oudercommissieleden die voor de koffie, thee, limonade en wat lekkers hebben gezorgd.
Juf Van Heemst heeft de quiz nagekeken.
De onderstaande winnaars mogen hun
prijs bij de juf komen ophalen. Van harte
gefeliciteerd!

Samen groeien

Pagina 3

Joelle van Bragt (9 goed)
Jeanette Ruijgrok (8 goed)
Fam. Rodenburg (8 goed)
Celine van Meerten (8 goed)

LTO
Zoals de ouders van onze kinderen uit
groep 5 t/m 8 weten vindt volgende
week het LTO (Leerling-TevredenheidsOnderzoek) plaats. De vragenlijst staat
in Parnassys open in de week van
maandag 11 maart. We hopen dat het
nu (helemaal) goed gaat met de mail
zodat ook daadwerkelijk alle kinderen
hun mening kunnen geven. Hartelijk
dank voor de medewerking.

Belangrijke data

Met vriendelijke groet,
namens alle meesters en jufs,
Meester L. Soeters
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Woensdag 13 maart: Biddag (alle kinderen vrij)
Maandag 18 maart: Studiedag personeel (alle
kinderen de hele dag vrij)
Vrijdag 22 maart: Rapporten gaan mee
Woensdag 27 maart: Contactavond (facultatief)
Donderdag 4 april: Kijkmorgen groep 3 t/m 6 (08.3509.00 uur)
Vrijdag 5 april: Kijkmorgen groep 7 en 8 (08.35 –
09.00 uur)
Vrijdag 5 april: Nieuwsbrief 8
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