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Nieuwsbrief 2
Alle data D.V.
Beste ouders/verzorgers,
Hervormingsdag
31 oktober is het hervormingsdag. We
herdenken op die dag de grote ontdekking van Maarten Luther.
Romeinen 1 vers 17b: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
Dat kan door het bloed van Zijn Zoon
Jezus Christus. Niet uit eigen verdienste, maar door het geloof alleen.
Sola fide: (alleen door geloof) rechtvaardiging komt alleen door geloof en
niet door goede werken.
Citaat Spurgeon: Ik zal niet sterven. Ik
kan geloven, en ik doe het, in de Heere
mijn God, en dit geloof zal mij in het
leven houden.
Dankdag
Volgende week woensdag 4 november
is het dankdag voor gewas en arbeid.
Die dag zijn de kinderen vrij.
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Continurooster
Op basis van de peiling onder ouders en
personeel hebben de directie en de MR
besloten om het continurooster vanaf
4 januari 2021 definitief in te voeren.
171 gezinnen hebben een stem uitgebracht. Dat is 85% van het totaal aantal
gezinnen. 157 gezinnen hebben voor,
12 gezinnen tegen, 2 gezinnen hebben
blanco gestemd. Dit betekent dat 92%
van de gezinnen, die gestemd hebben,
voor het continurooster zijn. Dat is een
ruime meerderheid.
De schooltijden blijven hetzelfde zoals
we dat nu gewend zijn, tijdens het
continurooster in coronatijd.
We zullen er als school op letten dat de
kinderen voldoende tijd krijgen om te
eten tijdens de lunch.
De leerkracht begint en eindigt de
maaltijd met gebed. Ook wordt er gelezen uit een dagboekje. Per bouw
wordt er uit hetzelfde dagboekje gelezen.
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Groep 1 en 2

Groep 3 en 4

Groep 5 en 6

Groep 7 en 8

Pleinwachten tussen de middag
De fam. Bunt gaat weer aan de slag
met het pleinwachtrooster voor tussen
de middag voor de periode na de kerstvakantie. Het zou fijn zijn als er nog
wat ouders zijn die zich aanmelden om
pleinwacht te lopen. overblijven@wegwijzerkesteren.nl
De pleinwacht voor het hoofdgebouw
gaat van 30 minuten naar 60 minuten.
Dit betekent pleinwacht lopen bij
groep 1,2 en daarna bij groep 3 t/m 6.
Het duurt dus iets langer, maar u komt
dan minder vaak aan de beurt.
Bij de dependance aan de Tollenhof
blijft het gewoon 30 minuten.
Voor 60 minuten pleinwacht kunt u 5
euro declareren. Voor 30 minuten
2,50. Declaratieformulieren kunt u
aanvragen via overblijven@wegwijzerkesteren.nl
Werkweek en sponsorloop
De kinderen van groep 6,7,8 hebben
een sponsorloop gehouden om geld op
te halen voor de werkweek. Ze hebben
het mooie bedrag van 5487 euro bij elkaar gelopen.
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Dit is heel fijn, omdat we zo de kosten
van de werkweek flink kunnen drukken. In juni 2021 hopen we ook nog een
markt te houden voor de kosten van de
werkweek. De opbrengst van de sponsorloop en de markt in juni 2021 verdelen we over 2 werkweken.
Omdat de werkweek van 2020 niet
door kan gaan, hopen we een deel van
het sponsorloopgeld te gebruiken voor
een andere activiteit voor de groep 8
leerlingen.
Erg sneu voor de leerlingen dat de
werkweek niet kan doorgaan. Ze hadden er zo naar uit gekeken. Ook voor
de collega’s erg jammer

Luizenmoeders
De luizenmoeders zijn op zoek naar
versterking. Graag opgeven bij ondergetekende, directie@wegwijzerkesteren.nl

25 oktober is Han geboren. Hij is het
broertje van Kim (groep 6), Noa (groep
3a) en Jos en Rik. We feliciteren deze
families en wensen hen Gods zegen toe
bij de opvoeding van hun kinderen.
Op 3 oktober is bij juf Vierbergen een
gezonde zoon geboren: Robert. Op 9
oktober is bij juf Lida een gezonde
dochter geboren: Anna. We feliciteren
allebei de juffen met de geboorte van
hun kind. Mocht u hen een kaartje willen sturen, dan kan dat via het schooladres.
Schoolontbijt
Onze school doet weer mee met het
nationaal schoolontbijt op dinsdag 3
november.
Dit jaar is het ontbijt ook weer lekker
gezond. Elk kind heeft zo een goede
start van de dag én een ruime keuze.
Er is bruin brood, een krentenbol, een
cracker, yoghurt, kaas, komkommer,
ei, jam, appelstroop en fruit.
De school begint op de gebruikelijke
tijd.
Kinderen nemen eigen bestek mee
(vork, mes en lepel)
Voor bekertjes wordt gezorgd. Vriendelijk verzoek of kinderen met een allergie hun eigen ontbijt mee willen nemen.

Geboorte
Op 30 september is Emma geboren. Zij
is het zusje van Hanna (groep 5a), CoLise (groep 3b) en Jaël. Op 4 oktober is
Elias geboren. Hij is het broertje van
Alicia (groep 5b), Matthias (groep 3a)
Op 23 oktober is Zjanique geboren. Zij
is het zusje van Johandré (groep 6),
Reinhardt (groep 3b) en Jenneke. Op
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Kerstfeest 2020
We hebben als school het besluit genomen om dit jaar het kerstfeest met de
kinderen in de klas te vieren en niet in
de kerk. Op vrijdagmorgen 18 december hopen we dit als school te doen.
Voorlichting VO groep 8
Dit gaan we online via Zoom organiseren op woensdag 18 november om
20.00u. U krijgt nog een mail van juf
van Binsbergen en meester Zaaijer hoe
dit precies werkt.
Kijkmorgen
De kijkmorgens van 19 en 20 november
komt te vervallen vanwege de corona
maatregelen.
Lootjes trekken
Op vrijdag 20 november gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 lootjes trekken. De leerkracht van de groep zal
daar verder informatie over geven.
Blokfluitles op school.
Vanaf november heb ik ruimte om te
starten met een nieuwe beginners
blokfluitgroep op school.
De lessen worden gegeven op donderdag na schooltijd. We eten eerst een
tussendoortje en drinken wat en
daarna gaan we van 15:00 uur tot
15:30 uur fluiten.
Het is voor leerlingen van groep 4 tot
en met 8. De kosten voor de lessen tot
aan de voorjaarsvakantie zijn €24,00.
Daarbij komen nog eenmalig de kosten
voor een blokfluit (€43,50) en een lesboekje (€8,95)
Wilt u uw kind opgeven voor deze lessen, stuurt u dan een mailtje naar
wkooij@wegwijzerkesteren.nl
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Er is plaats voor 8 leerlingen. Ik plaats
de leerlingen op volgorde van binnenkomst via de mail. Wees er dus snel
bij! Na aanmelding ontvangt u via de
mail verdere informatie.
Met muzikale groet, Wilma Kooij
Rust en veiligheid in de school
De volgende regels krijgen na de
herfstvakantie extra aandacht:
• Kinderen rennen niet door de
gang.
• We voetballen niet op het achterplein.
• We fietsen niet op het plein. Afen opstappen bij het hek.
• In de pauze of voor schooltijd ga
je niet naar binnen. Ook niet
voor een jas, knikkers of iets anders. Ook niet om naar het toilet
te gaan.
• Aan het begin van een pauze ga
je direct naar buiten.
Aanvangstijd school
De school begint om 8.45u. We verwachten dat uw kind(eren) op tijd
is(zijn)!
Verkeerssituatie
Het is altijd erg druk op de parkeerplaats voor de school. We vragen u
dringend om zoveel mogelijk met de
fiets te komen. Als u toch met de auto
komt dan graag zo laat mogelijk, dan
zijn de ouders van ’t Kompas al weg.
Zo voorkomen we irritaties van mensen
die niet van de parkeerplaats af kunnen omdat ze klem staan tussen andere
auto’s. Verzoek van de kleuterjuffen
of u uw kind op het plein op wil halen.
Dank voor uw medewerking!
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GMR lid
Vanuit De Wegwijzer is Maaike van
Brenk (moeder Chiel groep 1a) het
nieuwe lid voor de oudergeleding van
de GMR.
Coronamaatregelen
Het zal u niet ontgaan zijn dat wij als
school inmiddels ook te maken hebben
met besmettingen. Iedere keer als er
iets te melden is dan geef ik een update via de mail.
Ik wil u vragen goed afstand te houden
bij het brengen en ophalen van uw
kind(eren). Dit voor uw eigen veiligheid en dat van andere ouders om u
heen. Voor 't Dorpshuis zie ik dat ouders nog weleens te dicht op elkaar
staan.
We hopen op uw begrip dat we ouders
zoveel mogelijk buiten de school willen
houden.
Kerstboeken
Het team heeft besloten dat alle kinderen een kerstboek krijgen van
school. De keuze wordt door de leerkracht gemaakt.

veel positief geteste personen zijn op
De Wegwijzer, heb ik alle vier de
brieven meegestuurd met deze
nieuwsbrief. Op het moment dat u er
mee te maken krijgt, dan kunt u zelf
kijken welke brief past bij uw situatie. U kunt altijd de GGD bellen voor
advies.
Met vriendelijke groet,
J. (Joan) Verbeek

Belangrijke data
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dinsdag 3 november: Nationaal schoolontbijt
Woensdag 4 november: Dankdag, kinderen zijn vrij.
Maandag 9 t/m 13 november: Werkweek 7b8b en 8a
gaat niet door
Woensdag 11 november: badminton groep 7a gaat
niet door
Woensdag 18 november: badminton groep 7b8b en
8a gaat niet door
Woensdag 18 november: Voorlichting VO groep 8 via
Zoom.
Donderdag 19 november: kijkmorgen gaat niet door
Vrijdag 20 november: kijkmorgen gaat niet door
Vrijdag 20 november: Lootje trekken groep 5 t/m 8
Vrijdag 27 november: nieuwsbrief 3

Nieuwe leerlingen
We hebben weer nieuwe leerlingen
mogen verwelkomen op onze school.
Jens, Gerco, Vanessa, Lynn allemaal in
groep 1c.
Van harte welkom! We hopen dat jullie
een fijne tijd op onze school mogen
hebben.
GGD brieven
Er zijn vier brieven die de GGD gebruikt op het moment dat er een besmetting is die met de school te maken heeft. Omdat er inmiddels best
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