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Heerlen, 09 december 2016

Nieuwsbrief 4
December 2016

Welkom:
Er zijn 6 nieuwe leerlingen op onze school. Wij heten hen van harte welkom op De Wegwijzer:

Yousra, Bade, Quintus, Isa,
Melanie en Tomas
Vervangersproblematiek
Wij hebben u al verschillende keren geïnformeerd over de vervangersproblematiek in onze regio.
Door de nieuwe Wet ‘Werk en Zekerheid’ is het moeilijk om vervangers te vinden. Dit is een landelijk
probleem. Diverse groepen hebben hier in de afgelopen periode de consequenties van moeten
ervaren. Wij hebben zelfs een groep naar huis moeten sturen. Wij proberen altijd naar de juiste
oplossing te zoeken. Echter is dit vaak lastig, omdat diverse belangen spelen. Langs deze weg vragen
wij u dan ook om uw begrip.
ISY
Kijkt u regelmatig op ISY? Verschillende leerkrachten hebben
een weblog op ISY geplaatst. Zeker de moeite waard om een
kijkje te nemen! Wij hebben mogen constateren, dat 75%
van onze ouders regelmatig op ISY kijkt. Daar zijn we heel blij
mee. Lukt het niet om in te loggen? Neem dan contact op
met juf Annemie (administratie). Zij helpt u graag.
Nieuwsbrief
In de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd, dat wij over een tijdje de nieuwsbrief enkel nog via ISY
zullen verspreiden. Diverse schoolrelaties hebben aangegeven, dat zij ook nog graag de nieuwsbrief
zouden willen ontvangen. Wij vinden het fijn om te horen, dat mensen uit onze omgeving verbonden
willen blijven met De Wegwijzer. Vanwege deze reden hebben wij ook voor schoolrelaties een
omgeving ingericht op ISY. Als u geen kinderen meer op onze school heeft zitten en in de toekomst
toch de nieuwsbrieven zou willen ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken in een e-mail naar
info.wegwijzer@innovo.nl o.v.v. ISY account nieuwsbrief. Wij verwerken uw e-mailadres vervolgens
in ons systeem.
Rapport
Op woensdag 23 november 2016 hebben de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hun eerste rapport mee
naar huis gekregen. Denkt u aan het inleveren van de plastic hoes, de rapportomslag en het
ondertekende formulier? Graag zouden wij deze onderdelen vóór vrijdag 16 december 2016 weer in
ons bezit willen hebben. De overige pagina’s van het rapport zijn om te behouden.
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Schakelklas
Sinds november geeft juffrouw Pien op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend extra
instructie aan de leerlingen van groep 5, die deelnemen aan het schakelprogramma. Dit
schakelprogramma heeft als doel om achterstanden bij kinderen te verkleinen door het onderwijs in
een kleinere setting aan te bieden. Het programma vindt op een aantal momenten plaats en biedt
extra ondersteuning op het gebied van taal, rekenen, begrijpend lezen en woordenschatuitbreiding.
Op deze momenten begeleidt juffrouw Janou (onderwijsassistente) de verwerking van het reguliere
lesprogramma van groep 5. Op deze manier wordt vormgegeven aan de Schakelklas, waarvoor de
Gemeente Heerlen extra budget ter beschikking heeft gesteld.
Nieuwe toiletten
Op school zijn een aantal toiletruimtes opnieuw ingericht. Dit heeft te maken met
de verhuizing van de kleutergroepen naar de huidige plek. Wij zijn blij met het
eindresultaat en hopen in de toekomst meerdere wc’ s op te kunnen knappen.

Aanschaf ICT
Onze school investeert in ICT. Voor alle groepen is een All-in-one touchscreen aangeschaft. Deze
schermen zijn ruimtebesparend, omdat de computer verwerkt is in het scherm. Daarnaast zijn de
schermen makkelijk verplaatsbaar. De leerkracht gebruikt dit scherm om instructie te geven aan
kleinere groepen, maar ook de kinderen kunnen in groepjes of alleen werken aan dit scherm.
Daarnaast zijn er per groep ook twee nieuwe laptops aangeschaft. Hierdoor kunnen meer leerlingen
op diverse momenten aan de slag met de ICT-mogelijkheden. Op deze manier willen we kinderen
ervaringen laten opdoen met vaardigheden uit de 21ste eeuw.
Informatieavond voortgezet onderwijs
Op maandag 12 december 2016 organiseert meester Jordi voor
ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 8 een
informatieavond betreffende het voortgezet onderwijs. Deze
informatieavond wordt verzorgd door deskundigen uit het
voortgezet onderwijs. De informatieavond zal beginnen om 19:00u
in het klaslokaal van groep 8. De aanwezigheid van de
ouders/verzorgers van alle leerlingen uit groep 8 wordt op prijs
gesteld.
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Nationaal Schoolontbijt
Op woensdag 09 november 2016 stond het Nationaal Schoolontbijt op het programma. In alle
klassen werd er gesproken over een gezond ontbijt. Vervolgens hebben de kinderen mogen
genieten van de broodjes, komkommers, krentenbollen, kaas, smeerkaas, jam, melk en
mandarijntjes. Dit was erg lekker en gezond!

Enquête gezonde school
De enquête die gehouden is bij leerlingen en ouders van onze school laat zien dat:
 De Wegwijzer een sportieve school is, maar dat er desondanks veel kinderen zijn die
niet/weinig sporten.
 De Wegwijzer een gezonde school is, maar dat er veel kinderen zijn die thuis weinig
groente eten.
 De Wegwijzer elk jaar meedoet aan het Nationaal schoolontbijt, maar dat er toch
kinderen zijn die niet eten voordat ze naar school komen.
We zijn blij dat er op school een aantal activiteiten plaatsvinden, waardoor de kinderen het belang
van gezonde voeding ervaren. De leerlingen proeven elke week drie stuks groente/fruit. Hierdoor
hopen wij hen te leren om meer groente/fruit te eten. Tijdens de themaweek ‘Gezonde voeding’, die
wij houden in mei, zullen we wederom aandacht schenken aan het belang van ontbijten voordat je
naar school komt.
Tevens willen wij ouders wijzen op de mogelijkheden die de gemeente Heerlen biedt bij ‘Het
Kindpakket’. Op deze manier lukt het misschien wel om meer kinderen te laten sporten. Het
Kindpakket is een verzameling van regelingen, die u kunnen helpen bij het gezond en veilig laten
opgroeien van uw kind. Kinderen kunnen met deze regelingen bijvoorbeeld sporten, hun verjaardag
vieren of naar school fietsen. Of u voor deze vergoedingen uit het Kindpakket in aanmerking komt,
staat vermeld bij de betreffende regelingen. Zie https://www.heerlen.nl/kindpakket.html
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Challenge groep 8
In de klas hebben wij gesproken over het belang van water drinken. Samen zijn wij de volgende
uitdaging aangegaan: een maand lang drinken wij op school alleen maar water. Inmiddels hebben wij
mogen concluderen, dat het ons gelukt is. Hopelijk blijven de kinderen ook na onze uitdaging water
drinken. Want water drinken is erg gezond! Wie doet er mee?

Groepsdynamisch onderwijs (GDO)
De Wegwijzer is een GDO school en investeert in een sociaal sterke groep. Elke week wordt er een
sociokring gehouden. In deze kring wordt besproken wat er goed gaat in de groep en wat er
verbeterd kan worden. Tijdens de sociokring staan de drie waarden centraal: samen-groeien-geluk.
De sociokring heeft als doel om leerlingen verantwoordelijk te maken om op een plezierige manier
met elkaar om te gaan. De sociokring wordt afgesloten met een complimentenronde en met de Yell.
Op deze manier viert elke groep de behaalde successen.
Een ander onderdeel van groepsdynamisch onderwijs is de effectieve conflicthantering (ECH). Dit is
een rechtvaardige manier van conflicten oplossen. Het is de bedoeling dat leerlingen geen gevoelens
van onmacht en onrechtvaardigheid hebben na het oplossen van een conflict. Alle leerlingen en
leerkrachten houden zich 100% aan de regels en afspraken. Hierdoor is het voor de leerlingen niet
winstgevend om met elke leerkracht opnieuw te onderhandelen over de mate van handhaving en
worden eventuele sancties niet ontlopen. Meer informatie hierover is te vinden op onze website
www.bswegwijzer.nl
Momenteel wordt onze school ondersteund door Adrie van de Eede. Deze externe deskundige biedt
een maattraject voor alle leerkrachten van onze school om het GDO onderwijs goed uit te voeren én
levendig te houden. Er vinden observaties plaats bij leerkrachten én door leerkrachten tijdens de
uitvoering van de sociokring en tijdens de effectieve conflicthantering. Op deze manier blijven de
leerkrachten zich ontwikkelen en kunnen ze zelf ook blijven GROEIEN. De Yell is regelmatig te horen
op onze school en dit bewijst dat er veel successen worden behaald, zowel door de leerlingen als
door de leerkrachten op onze school.
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Sinterklaas op De Wegwijzer
Op vrijdag 02 december 2016 heeft Sinterklaas, samen met vier pieten, een bezoek gebracht aan
onze school. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 mochten bij hem op bezoek. Samen werden er
liedjes gezongen en daarnaast werden de kinderen door Sinterklaas getrakteerd. In de groepen 5 t/m
8 werd er Sinterklaasbingo gespeeld. Twee pieten kwamen ook nog even bij hen op bezoek. Wij
kijken terug op een geslaagde Sinterklaasviering en bedanken de Oudervereniging voor de
organisatie. Hieronder een aantal foto’s.

Vol verwachting klopt ons hart…………….
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Oudervereniging:
De oudervereniging is een leuke en enthousiaste groep, die bestaat uit 6 moeders en 1 vader. Deze
groep ouders zet zich op vrijwillige basis in voor de leerlingen van onze school. Zo hebben ze
afgelopen periode het sinterklaasfeest georganiseerd en zijn ze nu bezig met de organisatie van de
kerstmarkt. Er is 4 à 5 keer per schooljaar een vergadering in de avonduren. De data van deze
vergaderingen zijn te vinden op onze kalender. Daarnaast werken deze ouders samen met de
leerkrachten van onze school in werkgroepen. Deze werkgroepen zorgen voor de organisatie van de
verschillende activiteiten op school. Hierbij kunt u denken aan het sinterklaasfeest, kerstmis of
carnaval. De werkgroep komt een aantal keren na schooltijd bij elkaar om samen plannen te maken
en om afspraken te maken. De oudervereniging vindt het erg leuk, als ouders hierbij zouden willen
aansluiten. Ouders die hier interesse in hebben, kunnen contact opnemen met Anita bemelmans,
voorzitter van de OV, of met één van de andere ouders van de oudervereniging. U kunt zich uiteraard
ook melden bij de leerkracht van uw kind of de directie van de school. De leden van onze
oudervereniging zijn:
- Anita Bemelmans (voorzitter)
- Jolanda Peters (secretaris)
- Meithie Simonis (penningmeester)
- Suzanne Cleiren
- Anita Jessurun
- Diana Dijkstra
- Mischa Kater

Hulpouders
Daarnaast zoekt de oudervereniging ouders, die
zouden willen helpen bij de uitvoering van een
activiteit. Deze week zijn ouders bijvoorbeeld actief
geweest om onze school te versieren in een mooie
kerststijl. Dat is goed gelukt! Een hulpouder is vaak
op school aanwezig als er feest is en dan is dit
meestal ook nog eens erg gezellig. Als u hierbij wilt
aansluiten, dan kunt u zich ook melden bij één van
de ouders van de oudervereniging of bij de
leerkracht/ directie van de school. Wij hopen op veel
respons!
Kerstmarkt 2016
Op dinsdag 20 december 2016 vindt op De Wegwijzer de alom bekende
KERSTMARKT plaats. In alle groepen worden momenteel werkjes gemaakt, die
dan te koop worden aangeboden. Ook zijn er kerstfoto’s van de leerlingen te
koop. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de renovatie van onze
speelplaats. De oudervereniging organiseert deze kerstmarkt samen met de
leerkrachten van de school. Wij hopen u allen te mogen begroeten op onze
kerstmarkt tussen 17.30 uur en 19.30 uur.
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Belangrijke data:
Maandag 12 december 2016:
Dinsdag 20 december 2016:
Woensdag 21 december 2016:
Donderdag 22 december 2016:
Vrijdag 23 december 2016:
Maandag 26 december 2016:
Maandag 09 januari 2016:

Ouderavond groep 8: V.O. (19.00u).
Kerstmarkt (17.30u – 19.30u).
OK-thermometer voor leerlingen.
Kerstviering
Leerlingen hele dag vrij.
Officiële start kerstvakantie.
Start school (8.45u).

