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WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE WEGWIJZER

Een frisse start!

Eindelijk is het dan bijna zover; ‘Het nieuwe schooljaar
begint’! Hopelijk is iedereen na 6 weken vakantie goed
uitgerust en hebben jullie zin om te beginnen. We hopen
dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad!

Op maandag 29 augustus hopen we de schooldeuren
van De Wegwijzer weer te openen.
De leerkrachten zijn er klaar voor en kijken er naar uit om
alle kinderen maandag te ontvangen. 

Tijdens de informatieavond zullen de leerkrachten meer
over het schooljaar vertellen. 
We hopen ook dit jaar op een fijne samenwerking met u
als ouder(s)/verzorger(s). 

Welkom
A.s. maandag starten er een paar nieuwe

leerlingen in groep 1. Misschien heb je
heel veel zin om naar groep 1 te gaan,

maar vind je het ook een beetje
spannend. Wij wensen jullie heel veel

plezier en succes! 
Namens alle leerkrachten; van harte

welkom bij ons op school! 
 



A.s. maandag, zal er weer een
luizencontrole plaatsvinden op school.
Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen
makkelijk te controleren zijn? Denk aan;
geen vlechten, geen gel…

Ook zijn we nog op zoek naar ouders die
willen helpen tijdens de luizencontrole. U
kunt zich opgeven bij Karin Sloof:
karinsloof81@hotmail.com. 

LuizencontroleInformatieavond

Jaarkalender

Gouden weken

Schoolgids

19:00 uur: groepen 1, 3, 5 en 7 
20:00 uur: groepen 2, 4, 6 en 8

We hopen u als ouders dit jaar weer te ontmoeten
tijdens de informatieavond op woensdag 7 september.
Naast het ontmoeten willen we u graag informatie geven
over het leerjaar van uw kind. 
De verdeling is als volgt; 

Woensdag 7 september 

Van harte welkom! 

A.s. maandag 29 augustus zal de nieuwe jaarkalender
worden meegegeven aan alle ‘oudste’ kinderen van de
school. Wel willen we u vragen om ook wekelijks de
nieuwsbrief goed te lezen. Mochten er wijzigingen zijn,
dan zullen we dit met u delen middels de nieuwsbrief. 

Onze nieuwe schoolgids 2022-2023
staat online! U kunt deze bekijken via
onderstaande link:
https://wegwijzerenter.nl/wp-
content/uploads/2022/07/Schoolgids-
2022-2023.pdf

 

·Forming (oriënteren): 

·Storming (presenteren): 

·Norming (normeren): 

·Performing (presteren): 

Na de zomervakantie starten we met de ‘De gouden weken’. In deze weken wordt de groep gevormd en
worden de normen bepaald.
Een groep, zoals een klas, vormt zich volgens een bepaald aantal fasen. 

Uit onderzoek is gebleken dat gedurende ongeveer 6 weken een klas de 4 fasen in de groepsvorming
doorloopt:

‘De kat uit de boom kijk fase’. Groepsleden onderzoeken, maken een inschatting van anderen en van
zichzelf. 

Beweging in de rangorde. Wie is een leider, wie hoort bij welke groep, etc. 

Groepsnormen worden duidelijker. 

Er is voor bepaalde omgangsvormen gekozen. Er is een gezamenlijk doel geformuleerd. Leiders zijn
duidelijk. 

In het begin van het groepsproces kun je zorgen dat de groep tot positieve normen komt. Dit doe je onder
andere door te praten over wat “goed” is in de klas en door dat goede voor te doen. 
 De eerste schoolweken zijn erg belangrijk om van de groep ook echt een hechte groep te maken. IPC sluit
hier de komende weken op aan. 
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In de vakantie waren veel kinderen jarig. Ook de komende week zijn er een aantal
kinderen die jarig zijn. Van harte gefeliciteerd! 

18 juli      Maud ten Wolthuis, groep 7
20 juli      Julia Wassink, groep 6
23 juli      Eva Maassen van den Brink, groep 6
26 juli      Nathanael Oros Morsink, groep 2 
30 juli      Faas ter Harmsel, groep 2
31 juli      Sam Pluimers, groep 6
5 aug.      Thijn Geuze, groep 3
6 aug.      Elmer Getkate, groep 6
7 aug.      Femke ter Weel, groep 6
7 aug       Teun ter Weel, groep 5
10 aug.    Naomi Achterkamp, groep 5
10 aug.    Naomi Steenbergen, groep 7
11 aug.    Lana Kreijkes, groep 3
15 aug.    Bodi Mulder, groep 7
18 aug.    Joas Kroese, groep 6
19 aug.    Maud Koster, groep 7 
19 aug.    Lene Schreijer, groep 5
26 aug.    Sef ten Brinke, groep 6
27 aug.    Guus Nieuwenhuis, groep 6
29 aug.    Carlijn Visser, groep 4
2 sept.     Gwen Kroeze, groep 2 
2 sept.     Mirthe ter Steege, groep 8
4 sept.     Finn Goossen, groep 2

Jarig!

Trakteren
Als je jarig bent (geweest), dan mag er natuurlijk getrakteerd worden. In overleg met de
groepsleerkracht mag er een tijdstip worden afgesproken om te trakteren.  De leerlingen krijgen
een mooie kaart met daarop de namen van de leerkrachten. 



Belangrijke data:
 29 

augustus
Eerste schooldag 2022-2023; 
start 08:30 uur

7 
september 19:00 uur: groep 1, 3, 5, en 7

20:00 uur: groep 2, 4, 6 en 8. 

Informatieavond; 

26 en 27 
september verwachtingsgesprekken

Nieuw schooljaar, nieuwe directeur…

Per 1 augustus heb ik het stokje overgenomen van Dick

Nijzink. Ik kijk er naar uit de kinderen en u als

ouder(s)/verzorger(s) te ontmoeten! De komende week

bezoek ik alle groepen voor een eerste kennismaking. 
 

Directeur Mirjam Luby, aanwezig op maandag, dinsdag

en donderdag. Altijd per maill bereikbaar op
directie@wegwijzerenter.nl 

Contact

C.B.S. De Wegwijzer is een integraal kindcentrum, dat wil zeggen dat alle vormen van opvang worden
aangeboden in de school. Er zijn peutergroepen, voor-en naschoolse opvang en kinderopvang. Onze

partner hierbij is De Kindertuin. 
 

Hieronder vindt u de contactgegevens. 
Locatie-aanspreekpunt : Marissa Lankamp 

Telefoonnummer locatie: 0547 214027 
 

Directie: Gerjanne Schaap, 06 28562140 of g.schaap@dekindertuin.nl 
Informatie: www.dekindertuin.nl

Alle opvang bij de Kindertuin


