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Nieuwsbrief 1
Alle data D.V.

hen Gods zegen toe bij de opvoeding
van hun kinderen.

Beste ouders/verzorgers,
Nieuwsbrief 1
Dit is de eerste nieuwsbrief die u dit
schooljaar van ons ontvangt. We hebben de vakantieperiode weer achter de
rug en hebben een start gemaakt met
het nieuwe schooljaar. Nieuwe collega’s, nieuwe leerlingen maar gelukkig ook veel collega’s en kinderen die
al lang(er) op school zitten. We hopen
op een fijn en gezellig schooljaar met
elkaar; als collega’s met de kinderen
en met u als ouder(s). Bovenal een gezegend jaar. Zonder Zijn zegen zouden
we niet kunnen en ook niet willen.
Geboren
In de achterliggende periode, op 23
juli, is Daniël geboren. Hij is het broertje van Rosah (groep 1b) en Vanessa.
We feliciteren fam. Kapaan en wensen
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Op 21 augustus is bij juf Hennie van
Tuijl een gezonde dochter geboren:
Hannah. We zijn erg blij voor de juf en
we hopen dat ze met haar man, mag
gaan genieten van hun dochtertje.
Mocht u haar een kaartje willen sturen,
dan kan dat via het schooladres.
Verdriet en zorgen
De vakantie was niet voor alle gezinnen
fijn en zonder zorgen. Zonder alle gezinnen bij name te noemen, denken we
in onze gebeden aan gezinnen waar
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een opa overleed en een moeder onverwachts naar het ziekenhuis moest.
Ook denken we aan gebroken gezinnen, gezinnen waar psychische zorgen
zijn en bij wie financiële problemen
zijn.

Avondvierdaagse
Deze week hebben weer heel veel leerlingen de avondvierdaagse gelopen.
We willen de oudercommissie heel hartelijk bedanken voor de goede organisatie.

Even voorstellen

Met ingang van het nieuwe schooljaar
hebben we een aantal nieuwe collega’s
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kunnen verwelkomen! We zijn erg blij
en dankbaar dat we ons team zo zien
uitbreiden en stellen de nieuwelingen
graag aan u voor.
Beste (pleeg)ouders,
Inmiddels heb ik kennisgemaakt met
het team van de Wegwijzer; vanzelfsprekend kost het even tijd om elkaar
te leren kennen. Voor mij waren de
eerste indrukken positief! In de komende periode hoop ik als directeur
voor de school actief te zijn. Een christelijke school, waarop Gods eigen
Woord iedere dag opengaat. Dat is ook
de basis waarop we elkaar mogen ontmoeten. Mogelijk ontmoet ik u de komende tijd. Neem in ieder geval contact met mij op als er iets is dat u
kwijt wilt. Ik zal iedere week twee dagen op school zijn, bij voorkeur op
woensdag en donderdag, al zal dat niet
altijd mogelijk zijn. Jarenlang heb ik
als directeur in het primair onderwijs
gewerkt, op verschillende basisscholen. Ook ben ik eindverantwoordelijk
geweest voor bovenschoolse verbanden en in het voortgezet onderwijs. Op
dit moment werk ik vanuit mijn eigen
onderneming ‘De tiende traptree’.
Met mijn vrouw Marja en onze kinderen (voor zover ze nog thuis wonen)
woon ik in Zeeland in een dorp in de
buurt van Goes. Ik hoop op een goede
periode in Kesteren, samen met alle
leerlingen (om hen gaat het!), met u
als (pleeg)ouders en met de collega’s.
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Gelet op de eerste contacten heb ik
daar alle vertrouwen in.
Met vriendelijke groet, J.C. (Jankees)
de Waal
Een nieuw gezicht bij de kleuters.
Ik zal me even voorstellen… Ik ben Jorinda van de Kraats-Westerlaken en
sinds september vorig jaar gelukkig getrouwd met Evert. Na drie jaar met
veel plezier in de kleutergroep van Hedel gewerkt te hebben werd het tijd
voor een baan dichterbij huis. Inmiddels heb ik hier mijn plekje gevonden
op de Wegwijzer in groep 2a. Op
woensdag, donderdag, vrijdag en om
de week op dinsdag sta ik voor de
groep. In mijn vrije tijd vind ik het
heerlijk om te lezen, in de tuin bezig
te zijn of gezellig te winkelen met
vriendinnen. Ik hoop op een mooie en
fijne tijd hier op de Wegwijzer en we
komen elkaar vast wel eens tegen in de
wandelgangen.
Groetjes, Jorinda
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Mijn naam is Jeannet Reijnders. Al 19
jaar ben ik met veel plezier werkzaam
als docent economie in het voortgezet
onderwijs op de Gomarusscholengemeenschap in Gorinchem. Dit schooljaar hoop ik op de Wegwijzer ADV-vervanging/inval te gaan doen en tegelijkertijd ook mijn stage te lopen voor de
PABO in Gouda. Pubers vind ik al 19
jaar super leuk, maar door het kinderwerk in de kerkelijke gemeente ontdekte ik hoe mooi en bijzonder het is
om kinderen te mogen vertellen over
wie de Heere is. Dit is uitgegroeid tot
de wens om mijn kennis te verdiepen
met als doel kinderen, jong en oud,
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voor te bereiden op een leven met de
Heere en een leven in de maatschappij. Buiten het lesgeven houd ik van koken en lezen. In mijn vrije tijd trek ik
er graag op uit in de natuur met mijn
kleine buscamper. En na een heerlijke
vakantie zie ik er naar uit om samen
met het team van de Wegwijzer en met
u als ouders het goede te zoeken voor
de kinderen! Als u vragen of opmerkingen heeft, mag u mij altijd mailen of
aanspreken. Ik hoop u te ontmoeten op
de Wegwijzer.
Met vriendelijke groet,
Juf Reijnders
Beste ouders en verzorgers,
Sommigen van u heb ik al ontmoet in
groep 2b want daar ben ik na de zomervakantie begonnen. Ieder maandag
rijd ik vanuit Opheusden richting Kesteren. Het was vast even wennen voor
de kinderen : wie is die juf op de stoel
van juf Erika? Mijn naam is Marleen
Evers, ik ben moeder van 6 kinderen en
oma van een lief klein meisje. Na mijn
schoolperiode ben ik begonnen in de
gehandicaptenzorg waar ik 4 jaar met
plezier heb gewerkt. Daarna ben ik gestart met de avondpabo. Dat was een
hele uitdaging want ondertussen was
ik getrouwd en hadden we 2 dochters.
In die tijd woonden we in Barneveld
waar ik ook juf op school was. In 2007
verhuisden we naar de Betuwe. De eerste indruk op de Wegwijzer is heel positief. We hopen op een fijne en goede
tijd samen met de kinderen .
Met vriendelijke groet: Juf Marleen
Juf Bax stelt zich in de volgende
nieuwsbrief aan u voor.
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Mocht u haar een kaartje willen sturen,
dan kan dat via het schooladres.

Nieuwe leerlingen
De volgende leerlingen (en gezinnen)
zijn nieuw bij ons op school:
Anne-Lynn de Jong (4B)
Rhodé (3A) en Ruben (6A) Keuter
Joas (1B) en Tim (5) Mol
Jouke (1B) en Wietse (3B) van Mourik
Edward Nieuwenhuis (3B)
Esmee Onclin (4A)
Thirza (5) en Mirthe (8) van de Weerd
In groep 1A zijn gestart:
Tom Heger, Jaron Heij, Jabez vd
Groep, Peter Kruysse, Femke Lodder,
Gerwin vd Pol, Jolie en Lynn Romein en
Clarissa vd Wardt.
Van harte welkom! We wensen jullie
een fijne tijd toe bij ons op school!

Bruiloft Juf Karin
Vandaag gaat juf Karin met ‘haar’ Arjan van den Broek trouwen. We wensen
de juf met de kinderen uit haar klas
een gezellige en gezegende dag toe.
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Luizencontrole
De eerste luizencontrole heeft weer
plaatsgevonden. Dank aan de moeders
die deze klus hebben geklaard. Laten
we het allemaal goed in de gaten blijven houden. Het is dan ook verplicht
dat alle leerlingen een luizenzak hebben. Mocht u hem kwijt zijn of is hij
stuk dan is de luizenzak is voor €1,- te
koop bij Marjan van der Vliet (administratie)
De groep luizenmoeders is nog op zoek
naar “nieuwe” moeders die het team
komen versterken. U kunt zich opgeven
bij juf( Margaretha) Schouten.

Infobrief
Aan het begin van elk schooljaar willen
we u, naast de bekende maandelijkse
nieuwsbrief, ook specifieker informeren. Daarom ontvangt u ook een informatieboekje van de leerkracht van uw
zoon/dochter met daarin allerlei belangrijke informatie over de groep. Als
het goed is, heeft u deze vandaag via
de mail ontvangen met allerlei belangrijke informatie over het werken in de
groep van uw zoon/dochter. Mocht u
niets hebben ontvangen: neem dan
contact op met de juf of de meester.
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Verlof aanvragen
Het kan gebeuren dat uw zoon/ dochter een bruiloft heeft of een andere activiteit waar vrij gevraagd voor moet
worden. Wilt u dat dan twee weken
van te voren aanvragen zodat het ruim
op tijd bij ons binnen is. Dit kunt u via
de site doen.
Mw. V.d. Dikkenberg
Een moeder van twee van onze leerlingen, Bart (groep 3b) en Thomas
(groep 1a) v.d. Dikkenberg is slechtziend. Ze vraagt graag aandacht voor
het volgende.
Als moeder van Bart en Thomas wil ik
jullie als (nieuwe) ouders op de hoogte
stellen van mijn slechtziendheid. Dit
houdt onder andere in dat ik alleen
maar contouren zie daardoor lukt het
niet om mensen aan te kijken waardoor ik soms langs je heen kijk. Ook is
het voor mij lastig om mensen te herkennen. Graag wil ik een praktisch
punt aanstippen, wat betreft in het
verkeer. Het gebeurt weleens dat ik
voorgelaten word met oversteken dit
zijn goede bedoelingen. Voor mij is dit
niet heel fijn omdat ik de gebaren om
voorgelaten te worden niet kan zien,
hierdoor kunnen gevaarlijke situaties
ontstaan. Bij het zebrapad kan ik ook
niet inschatten of u stopt of toch nog
snel door wilt rijden. Gelukkig zijn er
nog veel dingen die ik wel kan dat
maakt het voor een ander vaak tegenstrijdig/onduidelijk. Ik vind het prettig dat jullie als ouders dit weten, omdat het anders misschien verwarrend
kan zijn. We komen elkaar toch wekelijks tegen. Heb je vragen stel ze gerust! tot ziens op school!
Groet, Marinda v/d Dikkenberg
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Fruit op woensdag
De regel op school is dat de kinderen
op woensdag fruit meenemen. Wilt u
daar weer even aan denken. Bij verjaardagen stellen we een gezonde
traktatie ook op prijs!

Lezen
Dinsdagavond 17 september wordt er
voorlichting gegeven over het leesproces in groep 3. Onderwerpen die aan
bod komen zijn o.a.: op welke manier
wordt er gedifferentieerd, hoe verhoog
je het leesplezier, hoe kun je als ouder
het beste thuis oefenen? De avond is
bedoeld voor de ouders/verzorgers van
de kinderen uit de groepen 3, maar ook
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andere ouders zijn van harte welkom.
De ouders van groep 3 ontvangen t.z.t.
een uitnodiging. De avond start om
19.45 uur. U bent van harte welkom!
Overblijven
De overblijfouders ontvangen een mail
met daarin een uitnodiging voor de
jaarlijkse bijeenkomst op donderdag
19 september. De agenda ontvangt u
binnenkort.

Contactavonden
Nieuw is dit jaar dat we contactavonden aan het begin van het schooljaar
hebben. De verplichte contactavonden
zijn op dinsdag 24 september en op
donderdag 26 september. U mag het
zien als een soort kennismaking. U
vertelt in 10 minuten aan de leerkracht
wie uw zoon/dochter is, zodat wij een
goed beeld krijgen. Alle ouders worden
via de mail uitgenodigd. Alle gesprekken worden op de Wegwijzer gehouden.
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Kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is: Reis mee.
We gaan in die week veel aandacht besteden aan lezen, voorlezen en andere
leuke activiteiten.
Inloopmorgen
Donderdag 3 oktober bent u van harte
welkom op onze jaarlijkse inloopmorgen. Van 9.15 tot 12.00 uur kunt u een
kijkje nemen in de klas van uw kind.
Voor de goede orde een paar opmerkingen:
-Het is beslist niet de bedoeling dat de
lessen worden verstoord. Vriendelijk
verzoek om zo stil mogelijk het lokaal
in en uit te gaan. Neem a.u.b. geen
kleine kinderen mee de klas in. Voor
hen is oppas aanwezig in het speellokaal.
-U kunt tot 9.15 uur in de personeelskamer wachten als u dat praktischer
vindt. Neemt u er gerust koffie of thee
bij.
-Door de grote groepen is de ruimte beperkt. Als alle stoelen/krukken bezet
zijn, wilt u dan zo vriendelijk zijn om
even buiten de klas te wachten, totdat
er een plekje vrij komt? Als u merkt dat
er andere ouders staan te wachten,
wees dan a.u.b. zo vriendelijk om niet
te lang te blijven zitten.
-Schroom niet om koffie of thee te pakken in de pauze. Als er nog plaats is,
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kunt u gewoon plaats nemen in de personeelskamer. Maar het is ook weleens
leuk om uw kind op het plein te zien
spelen. Aan u de keus.
Pensioen
Juf Hennie Zonnenberg gaat op vrijdag
11 oktober met pensioen. Ze heeft dan
35 jaar les mogen geven aan heel wat
leerlingen. We zijn juf Hennie heel erg
dankbaar voor al die jaren dat ze op de
Wegwijzer de kleuters heeft mogen onderwijzen. Het team en haar klas nemen op school op een leuke wijze afscheid van haar. We wensen haar met
haar man, kinderen en kleinkinderen
alle goeds toe en bovenal Gods Zegen.
Met vriendelijke groet,
namens alle meesters en jufs,
Juf Heldoorn

Belangrijke data
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vrijdag 13 september: huwelijk juf Karin
Dinsdag 17 september: Leesprocesavond voor de ouders van groep3. Aanvang 19.45 uur
Woensdag 18 september: Korfbaltoernooi op de
Leede (’s middags)
Donderdag 19 september: bijeenkomst overblijfmoeders. Aanvang 19.45 uur
Dinsdag 24 september: Verplichte contactavond voor
ouders.
Donderdag 26 september: Verplichte contactavond
voor ouders.
Woensdag 2 oktober: Start Kinderboekenweek
Donderdag 3 oktober: inloopmorgen groep 1 t/m 8
(van 09.15 – 12.00 uur).
Dinsdag 8 oktober: Oudercommissievergadering
19.45 uur.

Dinsdag 8 oktober: Schoolmaatschappelijk werk
Vrijdag 1 oktober: nieuwsbrief 02
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Maandag 22 t/m 26 oktober: herfstvakantie

