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Alle data D.V.
Beste ouders/verzorgers,
De laatste nieuwsbrief
In deze laatste nieuwsbrief van dit
schooljaar willen we u weer op de hoogte
brengen van een aantal belangrijke
schoolzaken.
Een schooljaar ligt weer (bijna) achter
ons. Een jaar waarin ook weer veel is
gebeurd: veel fijne en mooie momenten,
afgewisseld door verdrietige en ingrijpende gebeurtenissen.
Ook ging elke dag in alle klassen het
Woord van God open. Er is gezongen, gelezen, verteld en samen gebeden. Wat
een zegen en voorrecht dat dit in alle
rust kon plaatsvinden. Anderzijds legt dit
ook een grote verantwoordelijkheid op
ons. En dan komt de vraag zo duidelijk
naar voren: “Wat hebben we met het
aanbod van zo’n grote zaligheid gedaan?”
Immers was het de Heere Die ons alles
gaf om zo ons werk te kunnen doen. Elke
dag gaf Hij ons de liefde, de gezondheid,
de kracht en de wijsheid. Elke dag klopte
Hij aan de deur van ons aller hart met de
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nodiging, de oproep, de bede: “Mijn
zoon, mijn dochter, geef Mij uw hart.”
En wat hebben we daarmee gedaan?
Hebben we het (rechtzinnig en vroom)
naast ons neergelegd met als excuus dat
we ons hart niet kunnen en willen geven?
Of hebben we gehoor mogen geven aan
Zijn bevel. Dan zullen we ook hebben
ervaren dat Hij niet alleen riep, maar ook
trok. Dan kunnen we met recht zeggen:
“Wij hebben Hem lief … omdat Hij ons
eerst heeft liefgehad.”
Als we zo dit schooljaar kunnen afsluiten
dan hebben we met recht een gezegend
jaar gehad.

Als we zo het schooljaar niet kunnen afsluiten: laten we dan geen rust zoeken
buiten Hem, maar Hem smeken om het
ware zaligmakende geloof. Net zo lang
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tot we mogen weten geborgen te zijn in
Hem. Voor tijd en eeuwigheid.
Afscheid van onze leerlingen
Aan het eind van het schooljaar nemen
we – helaas – afscheid van een aantal
leerlingen. Zij gaan onze school verlaten
en zullen na de zomervakantie starten op
hun nieuwe school. Het gaat om de volgende leerlingen: Pieter v.d. Blink (gaat
naar het SBO in Ochten) en Nathan Blom
(gaat naar de school voor ZML-kinderen in
Ochten), beiden uit groep 2b. Evelyn
Arends uit groep 5a vertrekt ook naar het
SBO in Ochten. Jesse Louter uit groep 7
start straks ook in Ochten op het SO.
Marco Tollenaar uit groep 7 gaat naar het
Van Lodenstein College in Kesteren. We
vinden het jammer dat we deze leerlingen hier gaan missen en wensen hen
een fijne en gezegende tijd op hun nieuwe school.

Welkom en afscheid van personeel
Het komende schooljaar zult u een aantal
nieuwe gezichten zien op onze school:
Juf Jorinda is de nieuwe juf van groep
2a, juf Bax gaat invallen bij groep 6a en
6b en juf Marleen vervangt juf Erika op
de maandagen. Daarnaast blijft juf Anja
komend schooljaar haar werkzaamheden
voortzetten als onderwijsassistente. Zij
heeft nu juf Arinda vervangen die binnenkort na haar verlof weer terug hoopt
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te komen. Evenals juf Huisman die na de
zomervakantie ook weer aan de slag gaat
in groep 5. We zijn blij met de nieuwe
collega’s; heten hen van harte welkom en
wensen hen een hele fijne tijd op onze
school.

Op dit moment is er nog geen opvolger
gevonden die de mooie taak van locatiedirecteur op zich gaat nemen. Ondanks
twee sollicitatierondes hebben we de
juiste persoon nog niet gevonden. Als
commissie hebben we besloten om met
een derde ronde te wachten tot na de
zomervakantie. Inmiddels heeft er een
gesprek plaatsgevonden met een interimdirecteur die een aantal dagen per week
werkzaam zal zijn op De Wegwijzer en
locatie Het Pantarijn. Op de andere dagen zullen de verschillende MT-leden de
honneurs waarnemen. In elk geval zullen
we er voor zorgen dat het voor u duidelijk is bij wie u terecht kunt als er vragen
zijn. In de laatste schoolweek hoop ik u
hierover meer te kunnen informeren.
Lief en leed
In de achterliggende periode zijn twee
collega’s getrouwd: meester Arends op 18
mei en juf Lida op 28 juni. Twee indrukwekkende gebeurtenissen waarbij heel
wat leerlingen aanwezig mochten zijn.
We wensen beide echtparen Gods zegen
toe op hun verdere levenspad.

Samen groeien

Pagina 2

Bij meester Verbeek heeft er een zeer
verdrietige gebeurtenis plaatsgevonden:
woensdag 26 juni waren zij in het ziekenhuis vanwege een doodgeboren kindje. Wat ingrijpend en verdrietig om te
moeten meemaken. We wensen hen van
harte Gods zegen toe en veel sterkte.
Mist u nog iets?
Bij Marjan v.d. Vliet liggen heel wat
(mooie) spullen waarvan wij niet weten
van wie ze zijn: fietssleutels, horloges en
zelfs een speen (ik hoop dat u toch rustig
heeft kunnen slapen…). Wilt u eens kijken of er nog iets van u of van uw kind
bij ligt?

Avondvierdaagse
Het is nog wel erg vroeg, maar toch willen we u graag op de hoogte brengen van
de organisatie van de Avondvierdaagse.
Die staat nl. gepland voor de tweede
week na de zomervakantie: van dinsdag
10 t/m vrijdag 13 september. Tegen die
tijd ontvangt u alle informatie over de
tijden en de groepen.
Schoolreisjes
Op verschillende momenten zijn we op
schoolreis of excursie gegaan. We hebben
Arnhem, Rhenen of Amsterdam bezocht.
Het zijn mooie dagen geweest en we zijn
dankbaar dat alles goed is verlopen en
alle kinderen uiteindelijk (en de begeleiders) weer veilig op school mochten komen.
Verkeersexamen / EHBO-examen
In de achterliggende periode hebben de
leerlingen van groep 7 het verkeersexa-
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men gedaan, waarvoor ze – gelukkig –
allemaal zijn geslaagd.

De leerlingen van groep 8 moeten 8 juli
laten zien wat ze dit jaar hebben geleerd
als het gaat om EHBO. Bijzonder fijn dat
Mw. Huibers zo veel tijd en energie heeft
gestoken in het aanleren van de kennis
en vaardigheden op dit terrein. We hopen
van harte dat ze hun geleerde kennis
nooit in praktijk hoeven te brengen. Maar
als het toch nodig is, is het fijn dat ze zo
een eerste hulp kunnen bieden.
Allemaal: heel veel succes de 8e!
Schoolschoonmaakavonden
Inmiddels zijn er al aardig wat ouders die
zich hebben opgegeven om op donderdag
11 en/of maandag 15 juli ons te komen
helpen met het schoonmaken van de beide scholen. Maar … we kunnen nog wel
een paar ouders gebruiken. Dus beste
ouders: heel graag maken we gebruik van
uw deskundigheid op het gebied van
schoonmaken. Geeft u zich op bij juf Van
Binsbergen of juf Vierbergen. Alvast hartelijk dank.

Geboren
Op 31 mei werd de familie De Kat Angelino verblijd met de geboorte van hun zoon
Jozua. Hij is het broertje van Nathan uit
groep 2c. Bij de familie Schaap is op 2
juni een gezonde dochter geboren met de
naam Elisabeth. Zij is het zusje van Ma-
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deleine uit groep 5a, Hugo uit groep 2b
en Josephine uit groep 1c.
Op 30 juni is bij de familie Versluis een
gezonde dochter geboren: Elise. Ze is het
zusje van Corlieke uit groep 7, Roel uit
groep 5a, Daan uit groep 3b, en Willemien uit groep 1c.
We feliciteren de ouders en wensen hen
van harte Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.

Overblijven
Vorige week heeft u een mail van mij
ontvangen over het overblijven. Daarbij
zat ook een aanmeldingsformulier. Bij
Marjan v.d. Vliet liggen ook formulieren
zodat u ze ook hier kunt invullen en inleveren. We hebben al een paar mooie en
positieve reacties ontvangen van ouders
die met ons meedenken! Heel fijn. We
hopen dat u allemaal zich kunt/wilt opgeven, waardoor we misschien zelfs ouders moeten teleurstellen ()…

Afscheid groep 8
Dit jaar nemen we op een bijzondere
wijze afscheid van onze oudste leerlingen
van De Wegwijzer: 37 leerlingen uit groep
8 zwaaien af en doen dat vanuit locatie
Het Pantarijn. Nog niet eerder vertrok
een basisschoolklas vanuit een voormalig
Voortgezet Onderwijsgebouw naar het
Voortgezet Onderwijs. Op dinsdag 16 juli
nemen we afscheid. Dit jaar hebben we
er voor gekozen om zelf de regie van het
afscheid in handen te nemen. De stukjes
en liederen zijn niet meer door ouders
gemaakt en ingestudeerd. De leerkrachten hebben nu zelf voor een avondvullend
programma gezorgd en zijn al volop aan
het instuderen gegaan. We hopen op een
mooi afscheid waarna de leerlingen – na
een welverdiende vakantie – een nieuwe
start kunnen maken op het VO. We wensen hen veel sterkte en plezier en bovenal Gods zegen voor de toekomst.
=> Het is belangrijk dat u uw auto bij De
Wegwijzer parkeert en niet bij het Pantarijn!

Zomer-slingerlezen
De zomervakantie staat voor de deur. Een
mooie, rustige, periode waarin de leerlingen niet naar school gaan. Een periode
waarin dus veel tijd is om eens lekker te
lezen. Vorig jaar hebben we ook al, in
samenwerking met de mensen van de
bibliotheek, een actie hierover gevoerd.
Ook dit jaar ontvangt u voor de vakantie
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informatie om mee te doen en zo het
lezen te stimuleren en bevorderen. Van
harte aanbevolen!
GMR
Naast onze eigen MR is er, locatieoverstijgend, ook de GMR. Hun jaarverslag kunt u vinden op onze website, bij
het algemene gedeelte van de SSBB.
Goed om te weten
Het is goed om te weten dat er dit keer
geen bijdrage over dit onderwerp is…

Website/Jaarplanning
Bijgevoegd ontvangt u de Jaarplanning
voor het komende schooljaar. Deze zal
ook op de website van onze school worden geplaatst.
Zomervakantie
Op vrijdagmiddag 19 juli ‘sluiten’ we om
12.00 uur de deuren van de school en
begint onze zomervakantie. We wensen u
allen een goede en gezegende vakantie
toe en hopen dat we alle kinderen op
maandag 2 september in goede gezondheid weer mogen verwelkomen op school.
Met vriendelijke groet,
namens alle meesters en jufs,
Meester L. Soeters

Belangrijke data












Donderdag 11 juli: Schoonmaakavond 1
Maandag 15 juli: Afscheidsuitje groep 8
Maandag 15 juli: Schoonmaakavond 2
Dinsdag 16 juli: Afscheidsavond groep 8
Donderdag 18 juli: Wenmoment groep 3 t/m 7-leerlingen
Vrijdag 19 juli: Start vakantie. Alle leerlingen zijn dan om
12.00 uur uit
Maandag 2 september: Start nieuwe schooljaar: 08.45 uur
Dinsdag 10 september: Controle hoofdluis
Dinsdag 10 t/m vrijdag 13 september: Avondvierdaagse (’s
avonds)
Vrijdag 13 september: bruiloft juf Karin en Arjan
Vrijdag 13 september: Nieuwsbrief 01

Nieuwsbrief De Wegwijzer

Samen groeien

Pagina 5

