
 

Vorige week mocht iedereen zijn/haar schoenendoos
versieren en vullen met mooie en handige producten
voor een kind in een land waar het niet goed zo is als
hier. Wat fijn dat zoveel kinderen een mooi versierde 
 doos meenamen en hiermee een ander kind dolgelukkig
maken. Bedankt voor jullie inzet! 
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WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE WEGWIJZER

Met jouw talent op weg!'

Het schoolontbijt.
Vanmorgen konden de kinderen wat langer in 
hun bed blijven liggen, want het ontbijt thuis 
kon worden overgeslagen. We mochten 
namelijk met de hele klas op school ontbijten. 
Wat was het gezellig zeg! Ook is er in de 
klassen verteld over het belang van een goed 
ontbijt. 

Schoenendoosactie.

Uit groep 8.
Mediamasters

Mediamasters is een programma waar je met behulp van spelletjes kan leren hoe je met het internet 
omgaat. Je kan missies voltooien en je kan punten verdienen. De missies hebben verschillende thema's 
zoals internet veiligheid Je kan bits verdienen, dat zijn een soort punten. Als je de meeste bits hebt dan win 
je een prijs. 

Gemaakt door Joep en Tiem

Op woensdag 9 november gingen wij met groep 8 naar slachtvisite. Als eerste vertelden ze ons hoe ze een 
varken slachten dat was heel interessant. Daarna gingen we naar een varken die doormidden was 
gesneden. Het was best cool maar ook best eng. Ze gingen bij dat varken laten zien van van welk deel het 
vlees werd gemaakt. Ook gingen ze stukken van het varken snijden om het beter te kunnen laten zien.
Even later gingen we kijken hoe ze worst gingen maken en ze legden uit waarmee ze dat maakten. Daarna 
mochten we Kaantjes, Bakleverworst en Bloedworst proeven. Vervolgens vertelden ze van alles over het 
varken en over wat ze van varkens maken. Als je beseft wat ze ervan maken is dat best wel vies.
En als laatste gingen we nog vlees naar de dominee brengen.
Toen gingen we naar school het was echt super leuk!

Gemaakt door: Babette en Jazzmin van groep 8



Week 45
Elb. 429 

Een rivier vol van vrede.
 

Week 46
Je mag er zijn.

https://www.youtube.com/watc 
h?v=BMlVwqJykCs

 

Lied van de week:Vanuit de OR.

Schrijversfestival.
wij hebben deze ochtend manon berns ontmoet en we hebben geleerd over het schilderij de nachtwacht de
nachtwacht werd voor de 2de wereldoorlog naar een ondergrondse opslag voor schilderijen gebracht de
nachtwacht werd op een vrachtwagen gezet met een doek er om heen alleen hij paste niet door de deur van de
opslag waardoor ze de lijst er moesten afhalen en toen hebben ze hem opgerold en ergens opgehangen maar de
duitsers wisten wel waar dat was maar ze wisten niet dat er een radiozender ding was 

ze heeft de boeken het picasso mysterie/de ondergrondse rembrandt/het kandinsky bedrog/het geheim van
monet/banksy ontmaskert/de verborgen dromen van dali/stoere verhalen over kunst geschreven 

het gaat over een groep de blockbusters het is een groep met de kinderen storm/jimi/juul/lara die vormen samen
de blockbusters het is een groep vol met verschillende kinderen storm is het stoere jongetje en durft alles jimi wilt
alles eerst goed onderzoeken lara is heel creatief en juul weet heel veel want ze woonde in parijs en kan daarom
heel goed met andere mensen die een andere taal spreekte omgaan 

met het schrijversfestival heeft ze verteld over de nachtwacht toen de oorlog bijna begon hebben ze de
nachtwacht naar een kluis gebracht de nachtwacht paste niet door de deur dus hebben ze hem uit de lijst
gehaald en en opgerold dat mag nu natuurlijk niet meer omdat de nachtwacht nu veel meer waard is 

de namen van de kinderen heeft ze niet allemaal zelf bedacht want storm was haar buurjongetje jimi was het
zoontje van haar schoonzus juul heeft ze wel zelf bedacht want het moest een beetje frans zijn en lara heeft ze
ook zelf bedacht

manon berns tekent het niet zelf want ze vind dat ze helemaal niet kan tekenen
feitje een boek van haar kost wel 14,95 maar ze krijgt zelf maar 1,50 
en als ze ook nog tekeningen heeft moet ze ook nog delen met haar illustrator 

nog een feitje manon werkt ook in een museum!

Geschreven door Elin en Maud tW uit groep 7

Verkiezingen Ouderraad
Voor de OR zijn we voor dit schooljaar nog op zoek naar 2 nieuwe leden, 1 man en 1
vrouw. 
De Ouderraad organiseert diverse activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, de
schoolreisjes, vieringen, de Paasbrunch en de jaarlijkse eieractie. 
We vergaderen ongeveer 1 x per 6 weken en in principe neem je plaats in de OR
voor een periode van 4 jaar. 

Lijkt u/jou dit leuk? 
Aanstaande maandag krijgen de kinderen van groep 1 t/m 4 een brief mee voor de
Verkiezingen van de Ouderraad. 
Hierop kun je een 'M' zetten bij de moeder van iemand die je geschikt acht of
waarvan je weet dat diegene het heel leuk zou vinden om de OR te komen
versterken. 
Hetzelfde geldt voor de 'V' van vader. 
In de groepsapp van de klas van uw zoon/dochter mag je kenbaar maken dat je dit
leuk lijkt en zo kunnen er bijv. meerdere mensen op je 'stemmen'. 
De OR bekijkt de formulieren naderhand, telt de stemmen/maakt een keuze en zal
daarna personen benaderen. 

Hartelijke groet, 

namens de OR
Gerdy Bakker. 

Geen Pokémonkaarten
We merken dat steeds meer kinderen Pokémon kaarten meenemen
naar school. Dit geeft veel onenigheid tussen de kinderen onderling.
Daarom hebben we als team besloten om Pokémon kaarten niet meer
te toe te staan op school. Dit betekent ook niet voor en na schooltijd
op het plein. 



Belangrijke data:
 

Directeur: Mirjam Luby

Aanwezig op: maandag, dinsdag en
donderdag. 

Altijd per mail bereikbaar op:
directie@wegwijzerenter.nl

Contact

23 november Alle kinderen vrij i.v.m. studiedag team

2 december Sinterklaasviering op school

7 december GMR

22 december 19.00 uur kerstviering

Harvey Schummer 14 november Groep 2

Jinthe Roza 19 november Groep 7

Suus Waanders 20 november Groep 6

Jarig!

C.B.S. De Wegwijzer biedt allerlei vormen van opvang aan binnen 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.

mailto:g.schaap@dekindertuin.nl

