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Personele bezetting
Voor het einde van de zomervakantie werden we geconfronteerd met een plotselinge verandering in
onze personele bezetting en hebben een aantal leerkrachten aangeboden om tijdelijk meer te komen
werken. Deze tijdelijke uitbreiding stopt nu. Daarnaast hebben we te maken met een aantal zieke
leerkrachten. Juf Eveline is bezig met een re-integratietraject en is steeds vaker weer aanwezig op
school. Na de kerstvakantie zal ook juffrouw Sylvia weer een aantal taken gaan hervatten op school.
Dit alles heeft onderstaande personele wijzigingen tot gevolg:
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Renovatie speelplaats
Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn allemaal erg ontevreden over de speelplaats van onze school.
Dit bevestigen de tevredenheidsonderzoeken uit 2014 en 2016. Wij vinden het hoog tijd worden, dat
er iets gaat gebeuren. Daarom hebben we hier dit schooljaar een werkgroep voor opgericht. Deze
werkgroep bestaat uit: Juf Lara, Juf Pien, Juf Susanne en Rob Simonis (voorzitter MR). Deze
werkgroep wordt ondersteund door Mandy Braun vanuit de GGD Zuid Limburg. Juf Pien heeft een
enquête afgenomen. Met deze enquête heeft zij onderzocht, welke veranderingen de leerlingen en
leerkrachten graag zouden willen zien. Daarnaast zijn leden van de werkgroep in gesprek gegaan met
Spel (Speeltuinwerk Limburg), de gemeente Heerlen en met INNOVO om te kijken naar de
mogelijkheden. Op dit moment lijkt het misschien, alsof er niks gebeurt. Echter wordt er achter de
schermen al hard gewerkt aan de renovatie. We zijn het er allemaal over eens: er moet wat
gebeuren en er zal ook iets gebeuren!
Het leerlingenpanel zal de leerlingen informeren over de stand van zaken en wij houden u, door
middel van de nieuwsbrieven, op de hoogte. De opbrengt van de kerstmarkt komt ten goede aan
onze speelplaats. Langs deze weg willen wij alle bezoekers dan ook van harte bedanken. In 2017
zullen er nog een aantal acties georganiseerd worden. Wij hopen dan wederom op uw enthousiaste
deelname. Heeft u zelf nog goede ideeën, dan kunt u altijd terecht bij de werkgroep.
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Nieuwsbrief (herhaalde oproep)
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.
Challenge groep 8
Groep 8 heeft een extra gymles verdiend, omdat zij de Water Challenge succesvol hebben afgerond.
Gedurende een maand hebben zij op school alleen maar water gedronken. Juf Susanne heeft samen
met meester Joep (sportconsulent gemeente Heerlen) een bootcamp verzorgd. De kinderen hebben
hierbij goed hun best gedaan, al viel de warming up (hardlopen en trappen rennen) niet mee. De
leerlingen hebben zich van hun beste kant laten zien en hebben bewezen, dat De Wegwijzer een
sportieve school is! Momenteel gaan meerdere groepen de uitdaging aan om alleen maar water te
drinken op school. Dit initiatief vanuit de groepen kunnen wij als gezonde school zeer waarderen!
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Kerstmarkt 2016
Ook dit jaar werd de kerstmarkt weer druk bezocht. De leerlingen en leerkrachten hebben dit jaar
fantastische werkjes en hele leuke kerstfoto’s verkocht. De leden van de werkgroep zijn daarnaast
druk in de weer geweest met het bakken van wafels, het verzorgen van de muziek en met de
organisatie van de tombola en de bingo. Ook onze SamSam partners van De Heksenketel en van
Speeltuin Rollebollebult waren weer aanwezig. Al met al was het een sfeervolle avond, zoals
onderstaande foto’s laten zien!

Diëgo Wouter treedt op voor Koningin Maxima
Diego Wouter uit groep 7 heeft onlangs opgetreden voor koningin Maxima in het koninklijk theater
Carré. Dit optreden was voor het grote kerstgala 2016 en het werd uitgezonden op zondag 18
december 2016 om 20.30uur op NPO Nederland 1 (zie uitzending gemist). Diëgo danst bij dansschool
Move in Kerkrade en heeft over deze ervaring een hele leuke weblog geschreven. Deze weblog is te
vinden op ISY. In deze weblog lezen jullie meer over zijn ervaringen en over het ontmoeten van
diverse beroemdheden. Hierbij kunnen jullie denken aan o.a. Andre van Duin, Nick en Simon, Gers
Pardoel, Pepijn & Jetske en Enzo Knol. Heel bijzonder was uiteraard het bezoek van Koningin Maxima
in de kleedkamer. Wij zijn ontzettend trots op deze talentvolle leerling! Mogelijk zijn er meer
leerlingen, die een bijzondere ervaring hebben. Schrijf er een weblog over en meldt dit bij jouw
meester of juf, dan kunnen wij dit op ISY plaatsen.
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Kerstfeest op de Wegwijzer
Vanmiddag hebben de leerlingen en de leerkrachten samen kerst gevierd op school. Wij hadden aan
de ouders en leerlingen gevraagd om allemaal een klein gerecht te maken voor de kerstlunch. We
zijn vandaag echter overdonderd door de hoeveelheid gerechten die zijn gemaakt. Uiteindelijk is het
geen kerstlunch maar een vier gangendiner geworden. De leerlingen hebben er enorm van genoten
en het doet ons goed dat we de kernwaarde SAMEN in de praktijk hebben gebracht en dit het gevoel
van GELUK goed heeft gedaan. Dank je wel aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd hieraan.

Na het kerstdiner is er in de gemeenschapsruimte een
kerstviering geweest voor de onderbouw, de middenbouw
en de bovenbouw. Hierbij stond een kerstgedachte centraal
en hebben de kinderen uit volle borst meegezongen
met de kerstliedjes. Jingle Bells!!!!!
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Belangrijke data:
Vrijdag 23 december 2016:
Maandag 26 december 2016:
Maandag 09 januari 2016:

Leerlingen hele dag vrij.
Officiële start kerstvakantie.
Start school (8.45u).

Bedankt voor de fijne samenwerking in 2016.
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen
toe en in 2017 groeien wij samen verder naar
geluk.

Team BS De Wegwijzer

