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Nieuwsbrief 3
Alle data D.V.
Beste ouders/verzorgers,
Vakantie
De kerstvakantie ligt voor ons. Even
een moment van rust voor iedereen.
De periode van de zomervakantie tot
nu is een bijzondere periode geweest.
Veel kinderen, ouders en leerkrachten
zijn getest op het coronavirus. Veel
van hen waren ook positief. We zijn
dankbaar dat, zover wij weten, niemand er ernstig ziek van geworden is.
Het was een hele organisatie om het
onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. Vaak hebben we daarbij ook
een beroep op u gedaan. Nogmaals
hartelijk dank voor uw flexibiliteit
hierin. Het is ook voor u niet altijd
makkelijk.
Dit jaar hebben we het kerstfeest in de
klassen gevierd. Heel bijzonder voor de
kinderen, ouders maar ook voor de collega’s. Het is altijd zo mooi om samen
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het kerstfeest te vieren in de kerk. Samen de geboorte van het Kind te gedenken.
Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij is op Zijn schouder; en
men noemt Zijn naam Wonderlijk,
Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst
Dit is een bijzonder geboortebericht
Zo’n naam geef je niet zomaar aan een
kind. Het is een nogal ongebruikelijke
aankondiging van een geboorte. Deze
tekst gaat namelijk niet over iemand
die al geboren is, maar iemand die nog
geboren moet worden. Deze tekst van
Jesaja wijst vooruit. Het is profetie. Er
is in de geschiedenis van Israël op dat
moment niemand van wie gelden kan
wat in de tekst staat, dat hij een Wonderlijke Raadsman is, en zeker niet een
Sterke God of een Vader der eeuwigheid , een Vredevorst. Dit profetische
woord is vervuld door de geboorte van
Jezus. 700 jaar voor de geboorte van
Gods Zoon, is zijn geboorte al aangekondigd. De belofte van de geboorte
van dit Kind is zo zeker, dat de profeet
het aankondigt in de voltooide tijd. Is
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geboren. Want zo zeker zijn de beloften en woorden van God!
Die beloften gelden ook vandaag nog.
Beste leerling, ben jij al een kind van
Hem? Want Zijn volk zal eeuwig vrij
zijn en leven in Zijn licht!
Namens alle collega’s wens ik u gezegende kerstdagen en een voorspoedig
2021!
Geboorte
Op 4 december is Niene geboren. Zij is
het zusje van Joah (groep 6), Jasper
(groep 3b), Jack (groep 1) en Ben. We
feliciteren deze familie en wensen hen
Gods zegen toe bij de opvoeding van
hun kinderen.
Op 12 december is Robian geboren. Hij
is het broertje van Anneline (groep4a),
Harmen en Bart. We feliciteren deze
familie en wensen hen Gods zegen toe
bij de opvoeding van hun kinderen.
Op 11 december is bij juf Den Hartog
een gezonde dochter geboren: Fiene.
We feliciteren de juf en haar man met
de geboorte van hun kindje en Eva
(groep 3a) en Jens met hun zusje.
Mocht u hen een kaartje willen sturen,
dan kan dat via het schooladres.

Hoofdluiscontrole
Als de school weer open is willen de
luizenmoeders alle kinderen weer een
keer controleren. Uiteraard met in
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achtneming van de coronamaatregelen.
Aandachtspunten
Ik zie nog steeds veel kinderen te laat
op school komen. Dit is echt niet de bedoeling. De school begint om 8.45u.

Wijziging gegevens
Wilt u bij een wijziging in uw gegevens,
bv. adres, mail en/of telefoonnummer
dit altijd zelf wijzigen in parnassys of
doorgeven aan: administratie@wegwijzerkesteren.nl
Wij houden de gegevens graag up to
date!
Maatschappelijk werkster
Opvoeden is een werkwoord. Dat ervaren we dagelijks. Het is hard werken om het hart te bereiken en wegwijzer te zijn. Het aanleren van sociale vaardigheden is een opvoedingstaak. Dat aanleren is een vorm van
oefenen en dat gaat niet vanzelf.
Daarover zijn we wel eens met elkaar
in gesprek. Er zijn soms omstandigheden of redenen waardoor opvoeden
een pittige klus wordt. Belemmeringen in de omgeving of in het kind zelf
zijn dan de oorzaak.
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Het is heel fijn dat er op school mogelijkheden zijn om hierover te praten en om hulp bij de opvoeding te
vragen. Heel laagdrempelig is hiervoor een gesprek met de maatschappelijk werkster. Zij is door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) toegewezen aan onze school, juist om te
ondersteunen bij opvoedvragen en
problemen die daaruit voortkomen.
Omdat we graag met elkaar willen
voorkomen dat opvoeden een te
zware last wordt, benadrukken we
nogmaals dat preventie belangrijk is.
Vaak voorkomen we (grotere) problemen door op tijd advies of hulp te
vragen. Schroom niet en maak gerust
een afspraak met de maatschappelijk
werkster Dus alle last in uw gezin die
van invloed is op het functioneren van
uw kind(eren) op school kan gespreksonderwerp zijn!
U kan aanmelden via ib@wegwijzerkesteren.nl De data staan in de
nieuwsbrief. De tijd krijgt u bij aanmelding te horen. U hoeft geen reden
op te geven. U praat alleen met de
maatschappelijk werkster. U bepaalt
of school op de hoogte mag zijn van
de actiepunten.
Gezonde school
Wij willen een gezonde school worden. Dit is één van de speerpunten in
ons jaarplan. Een school die op een
structurele en samenhangende manier
aan gezondheid werkt, noemen we
een Gezonde School. Zo ver zijn we
nog niet maar we hebben wel stappen
gezet!
Nog even op een rijtje:
Er is een verplichte fruitdag op
woensdag
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We drinken water in de pauze
(op woensdag en donderdag in ieder
geval)
We werken samen met buurtcoaches om bewegen te stimuleren
De GGD is aanwezig op contactavonden met een thematafel en
vraagt aandacht voor gezondheid.

Dit schooljaar gaan we aan de slag
met voeding. Educatie is een belangrijke pijler waarin we gaan investeren. Gezonde keuzes maken en leren
waar voedsel vandaan komt, leidt er
hopelijk toe dat kinderen straks bewustere keuzes gaan maken. Om dit
actiepunt tot een succes te maken
hebben we subsidie aangevraagd en
gekregen! Hoe we aan de slag gaan
met moestuinieren, of excursies naar
bedrijven gaan organiseren, hoort u
binnenkort.
We vinden het fijn als u wil meedenken of meehelpen! Voor feedback en
praktische hulp mag u ons mailen
(ib@wegwijzerkesteren.nl) of aanspreken
Aanmeldingsavond
Op woensdag 20 januari is de aanmeldingsavond voor de leerlingen die jarig zijn tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2022. Zie bijlage! Wilt u deze
datum delen?
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Afscheid leerlingen
We nemen afscheid van Jarne en Lisanne. Hiermee nemen we ook afscheid van dit gezin. We wensen hen
het beste en een fijne tijd op de
nieuwe school. Beide leerlingen gaan
in Ochten naar school. Jarne naar de
Sebaschool en Lisanne naar de Rehobothschool.

Corona update
Update positief geteste personen tot
nu toe.
29 ouders
18 kinderen
5 personeelsleden

taal en rekenen. In de onderbouw geven we ook aandacht aan het lees- en
schrijfproces. Het is de bedoeling dat
we meer contact leggen met de kinderen. We hebben afgesproken dat de
kinderen minimaal 2x per week via
Zoom contact hebben met de leerkracht en de klas. De tijden en hoe
het werkt mailt de leerkracht. De collega’s zijn zoveel mogelijk bereikbaar
tussen 9.00u en 12.00u. Daarna zijn
ze bezig met het thuiswerkprogramma
voor de volgende dag. Na 15.00u ontvangt u dit per mail.
Het eerste thuiswerk wordt aan het
einde van de kerstvakantie gemaild.
Onze intern begeleider neemt nog
contact op met een aantal gezinnen.
Contact kerstvakantie
In de politiek gaan de geruchten dat
de scholen wellicht toch weer eerder
open gaan dan dinsdag 19 januari. We
houden de ontwikkelingen in de gaten. We brengen u op de hoogte als er
veranderingen zijn.
Als er dingen zijn die u in de vakantie
wilt delen met de school dan graag
mailen naar directie@wegwijzerkesteren.nl . Ik check regelmatig mijn mailbox. Voor dringende zaken mag u mij
altijd bellen. 06-39473025

Thuiswerken
Afgelopen woensdag hebben we als
team overleg gehad over het thuiswerken. We gaan dit grotendeels op
dezelfde manier doen als in de vorige
thuiswerkperiode. Voor de kleuters
geldt dat zij thuis ook wat opdrachten
krijgen om samen met hun ouders te
doen. Voor de groepen 3 t/m 8 proberen we voor ongeveer 3 uur per dag
thuiswerk op te geven. We richten ons
voornamelijk op de vakken: spelling,
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Belangrijke data
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donderdag 14 januari: Kijkmorgen Tollenhof groep 7
en 8. Gaat niet door
Vrijdag 15 januari: Kijkmorgen Wegwijzer groep 3
t/m 6 Gaat niet door
Dinsdag 19 januari: Eerste schooldag na de kerstvakantie.
Dinsdag 19 januari: Hoofdluiscontrole hoofdgebouw
Woensdag 20 januari: Hoofdluiscontrole Tollenhof
Dinsdag 19 januari: Maatschappelijk werkster
Woensdag 20 januari: Aanmeldingsavond nieuwe
leerlingen
Vrijdag 29 januari: Nieuwsbrief 5
Woensdag 10 februari: Studiedag. Alle kinderen zijn
die dag vrij.

Met vriendelijke groet,
J. (Joan) Verbeek
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