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WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE WEGWIJZER

De laatste Wegwijs voor de 
vakantie

De afgelopen weken hebben we hard gewerkt met de 
kinderen. Vakken afronden, Cito's maken, boeken uitlezen, 
de musical opvoeren, schoolreisjes. Het hoort allemaal bij 
het einde van het schooljaar. En nu staat echt de grote 
zomervakantie voor de deur. Aanstaande vrijdag om 11.55 
uur eindigen we met alle kinderen op het plein. We zingen 
dan samen het 'Onze Vader'. Wat fijn om het jaar samen 
met Hem af te mogen sluiten en de vakantie in te luiden. 
We hopen dat jullie allemaal ontzettend kunnen genieten 
van de welverdiende rust. We willen jullie allemaal 
bedanken voor jullie inzet het afgelopen jaar. We hopen  
iedereen in augustus weer in goede gezondheid terug te 
zien. 



Helaas zijn er de afgelopen weken in 
verschillende klassen luizen gevonden. Wilt u 
de kinderen allemaal goed controleren en 
behandelen als dit nodig is? Hopelijk kunnen 
we het nieuwe schooljaar luisvrij beginnen.

Hoofdluis.

De musical.
Afgelopen maandag mochten de kinderen van groep 8 de
musical opvoeren. 's Middags mochten eerst de kinderen van
groep 3 t/m 7 komen kijken. Wat was het spannend. 's Avonds
kwamen alle ouders en andere genodigden. Dit was zo mogelijk
nog spannender ;) Maar wat ging het ontzettend goed zeg!
Hoofdrollen, solo's, dubbelrollen, niks was te gek. Groep 8, we
zijn echt ontzettend trots op jullie! 

Vanmorgen heeft groep 8 hun rapport gekregen en een mooie
kaart met een groet van alle juffen en meesters. Daarna werd er
flink wat snoep gestrooid in de school, deze traditie blijft favoriet
bij de kinderen! De kinderen mochten door de school fietsen en
werden uitgezwaaid door alle andere groepen. 

We wensen jullie alle goeds toe en een hele fijne vakantie! 

Afscheid juf Jadien.

Het afgelopen jaar werkte juf Jadien bij ons. Ze was eigenlijk in 
iedere klas op de Wegwijzer te vinden. Als extra ondersteuning, 
invaller of als leerkracht in de groep. Helaas gaat Jadien ons 
verlaten. Zij gaat werken in Den Ham op 'De Maten'.

We wensen haar ontzettend veel plezier op haar nieuwe 
werkplek. 

Er staat een dikverdiende zomervakantie voor de deur, maar eerst willen we nog eens terugkijken op het afgelopen 
schooljaar. 
Wat zijn er veel thema’s de revue gepasseerd. Thema’s zoals ‘Van A naar B’, ‘Van jong naar oud’, ‘weer en klimaat’ of 
‘tijddetectives’. Wat hebben kinderen het afgelopen jaar veel geleerd aan zowel vaardigheden als kennis. Mooi om 
te zien dat de leerlingen zich steeds bewuster worden van wat ze geleerd hebben en wat de volgende stap in hun 
ontwikkeling is. Fijn om de kinderen in deze open sfeer tot leren te laten komen en ook echt de talenten van de 
kinderen te zien. 
Daarbij sluiten de portfolio’s natuurlijk heel mooi aan. Een map waarin de kinderen kunnen laten zien waar ze beter 
in zijn geworden of waar ze juist trots op zijn. Zoals jullie allen weten was dit het eerste jaar waarin wij werkten met 
de portfolio’s. Het was soms best wennen voor de kinderen alsook voor de leerkrachten. Een mooie stap hebben 
we hierin gezet en we hopen dit volgend jaar ook voort te kunnen zetten.  
Wij willen jullie als ouders bedenken voor jullie betrokkenheid tijdens de units en de afsluitingen. 
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Foto's.
Deze week zijn alle portret- en groepsfoto's 
verzonden via de mail. Als u een 
broertjes/zusjes foto had laten maken, dan 
heeft u deze ook ontvangen via wetransfer. 
Let erop dat hier een uiterste download 
datum op zit! Veel plezier met de foto's! 



Belangrijke data:
 

13 juli
Van 11.00-11.45 uur een kijkje nemen in 

je nieuwe groep! Groep 8 neemt 
afscheid. 

14 juli
De kleuters gaan deze middag naar 

school, anders dan vermeld in de 
kalender.

14 juli Rapport 2

15 juli 12.00 uur start zomervakantie!
Aanspreekpunt: Ruth Staman en

Marion Oosterveld. Per mail bereikbaar opr.staman@wegwijzerenter.nl
m.oosterveld@wegwijzerenter.nl.

contact

Lied van de week

Deze week zingen we: Gez. 328:1 'Here
Jezus om Uw woord.'

Jarig:
DEZE WEEK IS ER NOG MAAR 1 JARIGE!

15 JULI  BENJAMIN WITTEN GR. 1


