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Inschrijven kersttocht
In de uitnodiging van vorige week heeft u het al 
kunnen lezen; u kunt zich op maandag 12 
december vanaf 20.00 uur via Parro inschrijven 
voor de kersttocht op de Wegwijzer. Per gezin hoeft 
u maar '1 handje op te steken'. Dus niet voor ieder 
gezinslid apart. We nemen u tijdens deze kersttocht 
mee in het kerstverhaal. In elk lokaal wordt een 
scene van het kerstverhaal gespeeld. Na de 
wandeling door de school kunt u nog genieten van 
een heerlijk kopje warme chocolademelk op het 
schoolplein. 

Muzieklessen in de school.

Er staan vier kaarsjes op een rij 

te wachten op het feest. 

Eén lichtje laat ons alvast zien 

hoe mooi het is geweest. 

 

Ik mag het tweede kaarsje branden  

Zodat het licht verspreidt.  

Het licht van de geboorte  

moet schijnen wereldwijd.  

Op de maandagen is meester Frank te vinden in
verschillende klassen om muzieklessen te geven.
Afgelopen maandag was meester Frank in groep 5 en 6
om een muzieklessen te geven die aansluiten op het
huidige IPC-thema 'Zij maakten het verschil'. Wat mooi
om te zien dat kinderen zo enthousiast zijn over de
muzieklessen van meester Frank.  



De afgelopen weken hebben we in groep 6 gewerkt met het IPC thema 'Zij maakten het verschil.' We hebben ons
hierbij verdiept in verschillende mensen: schilders (zoals Rembrandt van Rijn), uitvinders (zoals Rosalind Franklin),
muzikanten (zoals The Beatles), leiders (zoals Napoleon Bonaparte) en andere verschilmakers als Nelson
Mandela, Marie Curie en Julius Caesar. We begonnen met een speurtocht door de school. Tijdens de kennisoogst
verdiepten we ons in verschillende onderdelen: welke verschilmakers kennen we al? Bij het onderdeel
geschiedenis leerden de kinderen om gebeurtenissen, mensen en voorwerpen in het juiste tijdvak te plaatsen.
Hierbij maakten de kinderen lapbooks over onder andere Eise Eisinga en Isaac Newton. 

Uit groep 6.

De kinderen leerden daarnaast respectvol omgaan met andere culturen: door middel van een gastles door Juf 
Amber hebben de kinderen de mooie en minder mooie kanten van Zuid-Afrika leren kennen. Hoe leven mensen 
daar? Welke overeenkomsten en verschillen zijn er? Hierna kregen de kinderen een kennisles over bekende 
schilders met als doel 'ik kan materialen en technieken kiezen die passen bij de opdracht'. Hierbij maakten zij ook 
zelf schilderijen en tekeningen in een bepaalde stijl. Als laatste hebben de kinderen zich verdiept in bekende 
muzikanten van vroeger en nu. Hoe maakten zij het verschil? Als afsluiting filmden we een mooie vlog voor de 
ouders. Het was een gaaf thema waarin we veel hebben ontdekt en geleerd!
Hierbij het linkje naar de vlog van groep 6: https://youtu.be/Tp9PljevCHQ

https://youtu.be/Tp9PljevCHQ


Week 49
Opw. 168 'Hij kwam bij ons heel 

gewoon.'

Week 50 Opw. 527 'Licht in de nacht.'

15 december Kees Schreijer Groep 3

15 december Tamar ter Steege Groep 8

16 december Fiene Roza Groep 4

18 december Jayden Schellevis Groep 6

18 december Stacey Vleminx Groep 1

In de laatste week voor de kerstvakantie willen we 
met de hele school gaan knutselen. Bij één van de 
opdrachten hebben we flink wat hout nodig. Het gaat 
vooral om latten en planken. Hebben jullie thuis nog 
iets liggen wat toch niet meer wordt gebruikt, mogen 
wij dit dan hebben? Inleveren kan bij meester Frank 
in groep 7. Alvast bedankt!

 

Lied van de week:

Jarig!

Hout gezocht!

Formulieren op de website.
Regelmatig krijgen wij aanvragen voor verschillende 
soorten verlof. Bijvoorbeeld als er een bruiloft of een 
andere bijzondere gelegenheid is. Op onze website 
kunt u het aanvraagformulier hiervoor vinden. Deze 
kunt u invullen en inleveren bij juf Mirjam. Ook staan 
op de website bijvoorbeeld de schoolgids, 
aanmeldformulieren en kunt u zien wat de precieze 
data voor de vakanties zijn.  

Corona.

Het lijkt alweer een beetje weg te zijn gezakt; corona. 
Toch merken wij dat er wel weer meer kinderen en 
ouders positief testen op corona. We zouden het fijn 
vinden dat jullie de kinderen, bij klachten, zouden 
willen testen op corona. Op school hebben we testen 
beschikbaar. U kunt het bij de leerkracht van uw kind 
aangeven dat u testen zou willen ontvangen. Wij 
zullen deze dan meegeven aan uw kind. 



Belangrijke data:

 

22 december Kerstviering; starttijd tussen 18.45-20.00 uur.

23 december
Groep 1 t/m 4 hele dag vrij

12.00 uur: Kerstvakantie begint voor groep 5 t/m 8

26 december 
t/m 6 januari Kerstvakantie

9 januari Eerste schooldag in 2023

9 januari Luizencontrole

Alle opvang bij de kindertuin.
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: Mirjam Ubbens 
Telefoonnummer locatie: 0547 214027  
Directie: Gerjanne Schaap, 06 28562140 of
g.schaap@dekindertuin.nl  
Informatie: www.dekindertuin.nl 

Directeur: Mirjam LubyAanwezig op: maandag, dinsdag en

donderdag. 
Altijd per mail bereikbaar op:

directie@wegwijzerenter.nl
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