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Nieuwsbrief 2
Alle data D.V.
Beste ouders/verzorgers,
Nieuwsbrief 2
Dit is de tweede nieuwsbrief die u dit
schooljaar van ons ontvangt. Op deze
manier houden we u, naast de mails en
brieven die u van de afzonderlijke
leerkrachten krijgt, op de hoogte van
belangrijke zaken in en om onze
school. Heeft u opmerkingen, vragen
of suggesties: mail ze gerust of doe ze
in de ideeënbus in de hal bij de ingang
van onze school.
Welkom
Lars Wind is nieuw op school. Hij is in
september gestart. We wensen hem
een hele fijne tijd toe op de Wegwijzer
en heel veel plezier in groep 5.
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Hervormingsdag en dankdag
In de komende weken mogen we een
tweetal bijzondere gebeurtenissen
herdenken. Op 31 oktober is het Hervormingsdag en op woensdag 6 november zijn alle kinderen vrij in verband
met de jaarlijkse dankdag. Wat een
voorrecht om jaarlijks in alle rust
en vrijheid stil te mogen staan bij deze
twee belangrijke dagen.

Samen groeien
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te stellen. We hopen op een fijne tijd
op de Wegwijzer!
Met vriendelijke groet, Juf Bax

Geboren
Op 22 september is Sven Onclin geboren. Hij is het broertje van Esmee
(groep 4a) We feliciteren familie Onclin van harte met de geboorte van
Sven en wensen hen Gods zegen toe bij
de opvoeding van hun kinderen.
Voorstellen
Beste ouders en verzorgers,
Als uw kind in groep 6 zit, heeft u inmiddels misschien al verhalen gehoord
over mij. Ik ben Marianne Bax en kom
weer terug naar mijn wortels in Kesteren. Sinds vorig jaar ben ik getrouwd
met Martijn en inmiddels zijn we trotse
ouders van een lief klein meisje, Marilyn. We hebben ruim een jaar in Westzaan gewoond en zijn deze maand in
Kesteren komen wonen. Na een aantal
jaar werken in Gameren en een jaar in
Hilversum, ga ik aan het werk op De
Wegwijzer, waar ik vroeger zelf ook op
school heb gezeten. Elke donderdagmiddag ben ik te vinden bij groep 6B
en elke vrijdag bij groep 6A. We hebben een fijne start gemaakt met elkaar
en hopen dat dit jaar voort te zetten!
In mijn vrije tijd ben ik graag creatief
bezig (handletteren, bezig zijn met
aquarel, fotografie, etc.) of ben ik in
de keuken te vinden om te bakken/koken. Daarnaast houd ik van gezellig een
bakje koffie drinken met kennissen en
vrienden. Zoek me gerust eens op om
verder kennis te maken of uw vragen
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Beginnen
Wanneer de eerste bel bij het begin
van de ochtend en de middag is gegaan, sluiten de pleinwachten de deuren van de school. De leerkrachten van
de groepen willen dan ook graag beginnen. Meestal lukt dat, maar soms ook
niet. Dan zijn nog niet alle kinderen
binnen. Ouders, wilt u er (ook) op toezien dat uw kind op tijd naar school
gaat? En wilt u daarin ook zelf het
goede voorbeeld geven als u uw kind
op school brengt? Hartelijk dank voor
de medewerking.

Korfbal
Woensdagmiddag 18 september was
een hele gezellige middag. Het jaarlijkse korfbaltoernooi werd gehouden.
De leerlingen hebben hun kwaliteiten
laten zien. De groepen 5, 7 en 8 kwamen met een mooie beker thuis. Dank
aan allen die mee geholpen hebben bij
de organisatie. Zonder uw hulp kan
zo’n sportieve activiteit niet doorgaan.
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Inloopochtenden
Hartelijk dank dat u de gelegenheid
heeft aangegrepen om een kijkje te
komen nemen in de klas van uw
zoon/dochter tijdens de inloopochtenden. Het is fijn om te zien hoe betrokken u bent als het gaat om het onderwijs dat wij geven. Voor ons soms ook
wel spannend om ouders achterin de
klas te krijgen…. Al met al waren het
goede momenten van ontmoeting.
Fout Parkeren: €100,=
Als u tegenover de school aan de
straatkant of op de stoep uw auto parkeert, riskeert u een boete van €100,=
want daardoor ontstaat er een onveilige situatie. Wilt u allemaal hieraan
denken?! De parkeerwachter controleert regelmatig. U mag de auto op de
parkeerplekken zetten en op de cirkel
voor de Hoenderik. Wilt u de auto ook
niet zó neerzetten dat u daarmee een
goede doorgang van het verkeer blokkeert? Wanneer u iets verder weg parkeert is er meestal nog wel een parkeerplaats te vinden. Wij raden u aan
om zoveel mogelijk op de fiets te komen.

Aan het begin van dit schooljaar hebben we veel aandacht besteed aan ons
leesonderwijs. De informatieavond
voor ouders van de kinderen uit de
groepen 3a en 3b werd heel goed bezocht door u. Fijn! Daarnaast hebben
de kinderen in het kader van de Kinderboekenweek “Reis mee” ook weer
ervaren hoe fijn en leuk lezen is. We
hopen dat we daarmee de kinderen
weer extra hebben aangespoord om
(veel en regelmatig) te lezen.

Kerstboek
Zoals elk jaar krijgen de kinderen met
Kerst van de school een mooi leesboek.
U krijgt daarvoor op vrijdag 1 november een mail van ons met een overzicht
van de boeken waaruit een keuze gemaakt kan worden. Vriendelijk en dringend verzoek om via de mail te reageren, (vóór vrijdag 15 november) zodat
we de boeken op tijd kunnen bestellen.
Gezonde school
In de bijlage vindt u informatie over de
Gezonde School.

Kinderboekenweek
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Aanvang: 19.45 uur. Denk aan de beperkte parkeergelegenheid!

Nationaal schoolontbijt
Op dinsdag 5 november doen wij mee
met het Nationaal schoolontbijt. De
kinderen hoeven thuis dus niets te
eten. Vanaf 08.45 uur staat de tafel
voor hen gedekt op school. Graag eigen
bord en bestek meenemen.

Informatie-avond VO groep 8
Op woensdag 13 november is de jaarlijkse informatieavond voor de ouders
van de leerlingen van groep 8. Op die
avond krijgt u naast de informatie over
de Centrale Eindtoets, het advies en de
aanmeldingsprocedure ook informatie
over het Voortgezet Onderwijs. Vorig
jaar waren er collega’s van het Van Lodenstein College aanwezig dit jaar zijn
de collega’s van Ichthus College weer
aan de beurt. We verwachten u in het
gebouw van de “oude” Pantarijn.
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Kijkmorgen
Op donderdag 14 november mogen alle
ouders van de groepen 6a, 7 en 8 (locatie Pantarijn) het werk van hun kinderen gaan bekijken. De deur staat
open van 8.35 uur tot 9.00 uur. Op vrijdag 15 november geldt hetzelfde voor
de groepen 3 t/m 6b/7b. De ouders
zijn dan van harte welkom op de Wegwijzer ook van 8.35 uur tot 9.00 uur.

CD
We kregen een vraag van mevr. Van
Roekel die we graag aan u doorgeven.
Beste jongens en meisjes,
De moeder van Jan-Niek en Danean
Drost heeft een CD gemaakt voor
Woord en Daad. Nu willen wij vragen
of dat jullie mee willen helpen deze
CD zoveel mogelijk te verkopen. De
verkoopactie duurt t/m 5 januari
2020. De opbrengst van deze CD komt
ten goede aan het werk van Woord en
Daad. Van iedere verkochte CD ontvang je zelf €1,- voor de moeite. Als je
mee wilt doen aan deze actie dan kun
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je een e-mail sturen naar: roekeltjes@hotmail.com
Dan zorgen wij ervoor dat je een bestellijst van ons krijgt om de CD te
gaan verkopen bij je familie, vrienden
en naaste buren (niet langs de deuren
gaan). Je mag de lijst na 5 januari dan
inleveren bij je juf of meester. Met
vriendelijke groet, Mevr. Van Roekel
Flessenactie
Helemaal achterin de school staat een
container voor lege flessen. Deze lege
flessen worden gespaard en de opbrengst is voor de werkweek van groep
7 en 8. Wilt u ons meehelpen om te
sparen? U hoeft dan niet naar de winkel
en wij doen dat met plezier!
Herfstvakantie
Vanmiddag begint voor ons de herfstvakantie waarmee we de eerste periode van 8 schoolweken kunnen afsluiten. We wensen u een goede en fijne
vakantie toe en hopen de deuren van
de scholen op maandag 28 oktober
weer te openen.

Belangrijke data
•

Met vriendelijke groet,
namens alle meesters en jufs,
Juf Heldoorn

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober: herfstvakantie
Maandag 28 oktober: MR vergadering
Maandag 28 oktober: controle hoofdluis
Vrijdag 1 november: keuzelijst kerstboeken
Dinsdag 5 november: Nationaal Schoolontbijt
Woensdag 6 november: Dankdag. Alle kinderen vrij
Dinsdag 12 november: Schoolmaatschappelijk werk
Woensdag 13 november: badmintontoernooi groep 7
Woensdag 13 november: voorlichtingsavond VO
groep 8 (locatie Pantarijn). Aanvang 19.45 uur
Donderdag 14 november: kijkmorgen groep 6a, 7 en
8 (van 08.45 – 09.15 uur)
Vrijdag 15 november: kijkmorgen groep 3 t/m 6b/7b
(van 08.45 – 09.15 uur)
Vrijdag 15 november: nieuwsbrief 3
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