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Heerlen, 02 februari 2017

Welkom:
In januari zijn er twee nieuwe leerlingen gestart op onze school. Wij heten hen van harte welkom op
De Wegwijzer:

Riviënna - Djayvano
Personele bezetting
Juffrouw Chantal Fober zal vanaf 06 februari 2017 één dag minder gaan werken. Dit heeft invloed op
de personele bezetting. Wij hebben namelijk het uitgangspunt, dat niet meer dan twee leerkrachten
werkzaam zijn in één groep. Juffrouw Vera zal vanwege deze reden nu twee dagen in groep 4 gaan
werken. In groep 8 moest hierdoor naar een nieuwe oplossing worden gezocht. Wij hebben hiervoor
juffrouw Marjolijn mogen vastleggen. Juffrouw Marjolijn is momenteel al werkzaam op onze school
in groep 3/5. Tot slot veranderen juffrouw Vera en juffrouw Lara hun werkdagen in groep 1/2B. Dit
alles zorgt voor de volgende personele bezetting:
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Oudergesprekken
Momenteel worden in alle groepen de Cito toetsen afgenomen. Het is van
belang dat de kinderen goed uitgerust naar school komen, zodat zij
zich tijdens de toetsen goed kunnen concentreren. Zodra alle toetsen
zijn afgenomen, worden de resultaten geanalyseerd en intern
besproken. Zodra deze stappen zijn afgerond, wordt u uitgenodigd
voor een oudergesprek. Tijdens dit oudergesprek worden de
resultaten van uw kind besproken. In groep 8 worden de gegevens
besproken tijdens de adviesgesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt
het dossier besproken, dat wordt overgedragen aan het voortgezet
onderwijs. Voor de carnavalsvakantie krijgen de kinderen een brief mee
naar huis, waar het definitieve advies op wordt vermeld.
Studiedag
Op woensdag 08 februari 2017 staat een studiedag voor het team op het programma. Deze
studiedag staat in het teken van de zorg op groeps- en leerlingniveau. De leerlingen hebben de hele
dag vrij.
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Conflictjuf
Juffrouw Lara is sinds januari de conflictjuf van De Wegwijzer. Zij
heeft deze taak overgenomen van juffrouw Kimberly. Op maandag
analyseert zij de logboekjes, waarin de conflictgesprekjes genoteerd
worden. Het logboek en de conflictgesprekjes zijn een onderdeel van
de Effectieve Conflicthantering, die wij toepassen op school.
Hieronder vindt u meer informatie over de Effectieve
Conflicthantering:
Het conflictgesprek
Een conflictgesprek verloopt altijd op dezelfde manier:
1. De leerkracht vraag altijd eerst of de leerling de zelf-oplosregel heeft toegepast (zelf oplossen van
het conflict). Behalve bij fysiek geweld, dan moeten de leerlingen altijd komen.
2. Als de leerling het zelf geprobeerd heeft, maar het is niet gelukt, dan gaat de melder de andere
leerling halen. De je-moet-komen regel gaat dan in werking. Komt een leerling niet, dan krijgt de
leerling sowieso een time-out voor het niet komen.
3. Tijdens het conflictgesprek staan de leerlingen en de leerkracht in een driehoeksopstelling.
Hierdoor wordt er oogcontact gemaakt. Meelopers zijn niet welkom. De leerkracht neemt een
neutrale, betrokken houding aan.
4. De melder stelt de andere leerling de volgende vraag: “Waarom heb jij
mij…” of “Waarom doe jij….?”. De leerling noemt daarbij altijd eerst de naam
van de ander. Vervolgens mag de andere leerling reageren en ontstaat er een
gesprek. De leerkracht stuurt dit proces, maar de leerlingen doen het werk.
7. De leerkracht stuurt naar het vinden van een oplossing. Indien deze er
komt, is het conflict opgelost en wordt dit in het logboek genoteerd. Straffen
worden gegeven.
8. Indien er geen oplossing komt, doordat er een welles-nietes spelletje
ontstaat, dan wordt dit ook in het logboek genoteerd. De conflictjuf signaleert dit.
De taken van de conflictjuf
De conflictjuf neemt op school een centrale rol in ten aanzien van de Effectieve Conflicthantering. Zij
bewaakt de procedures en ondersteunt leerkrachten bij de uitvoering. De conflictjuf spoort patronen
op bij individuele leerlingen en maakt afspraken met deze leerlingen. Indien leerlingen de afspraken
nakomen, worden ze door de conflictjuf gecomplimenteerd. Indien leerlingen zich niet aan de
afspraken houden, dan kan er een time-out of andere strafmaatregel volgen. Daarnaast:
- Komen ernstige groepsoverstijgende ruzies bij de conflictjuf.
- Komen buitenschoolse ruzies bij de conflictjuf.
- Kunnen kinderen op eigen verzoek een gesprek aanvragen bij de conflictjuf.
Schoolpoort sluiten
’s Ochtends maakt juffrouw Annemie altijd de schoolpoort dicht. Wij verzoeken ouders, die onder
schooltijd met hun kind naar een doktersafspraak of dergelijke gaan, om de schoolpoort ook altijd
weer te sluiten. Dit heeft met de veiligheid te maken. Wij merken nu dat sommige ouders de
schoolpoort open laten staan. Vandaar dit verzoek! Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.
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Een FanTASTIsche groep (taalstimuleringsgroep)
In onze kleutergroepen zijn de laatste maanden veel kleuters ingestroomd. Extra ondersteuning op
taalgebied is in deze groepen wenselijk, omdat kinderen op jonge leeftijd goed in staat zijn om
eventuele achterstanden in te halen. Vanwege deze reden zullen wij na de carnavalsvakantie starten
met een tasti groep. Op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend zullen
verschillende leerlingen uit de groep worden gehaald om in een kleinere
setting les te krijgen. Juffrouw Angelique zal deze lessen verzorgen in het
VVE lokaal (lokaal tegenover groep 5). Juffrouw Angelique is taalspecialist
en heeft in het verleden gewerkt op de Mgr. Hanssenschool. Daarnaast
kan zij deze groep de rest van het schooljaar begeleiden, omdat juffrouw
Anouk werkzaam is in groep 6. Tijdens de oudergesprekken zullen de
leerkrachten van groep 1/2 kenbaar maken, welke leerlingen zullen
deelnemen. Eventuele vragen kunt u dan aan hen stellen.
Vakantierooster schooljaar 2017-2018
Ons schoolbestuur heeft ingestemd met onderstaande vakantieregeling voor schooljaar 2017-2018:
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Paasmaandag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Zomervakantie

Primair Onderwijs + Voortgezet Onderwijs
16 oktober 2017 t/m 20 oktober 2017
25 december 2017 t/m 05 januari 2018
12 februari 2018 t/m 16 februari 2018
02 april 2018
23 april 2018 t/m 04 mei 2018
10 + 11 mei 2018
21 mei 2018
09 juli 2018 t/m 17 augustus 2018

Nieuwe kleutermethodiek
Volgend schooljaar wordt er in de groepen 1/2 een nieuwe methode ingevoerd. Dit schooljaar
worden oriënterende werkzaamheden uitgevoerd. De juffen hebben een selectie gemaakt uit de
verschillende methoden. Op dit moment zijn zij bezig met het uitproberen van deze methoden.
Zij nemen hier voldoende tijd voor, omdat ze een duidelijk beeld willen krijgen van de methoden. U
kunt hierbij denken aan alle ontwikkelingsgebieden en de differentiatiemogelijkheden binnen de
niveaus. Zodra wij een besluit hebben genomen, laten wij u dit uiteraard weten.
Mediawijsheid: omgaan met social media.
Wij worden steeds vaker geconfronteerd met buitenschoolse ruzies via sociale media. Hierbij kan
gedacht worden aan Facebook en Whatsapp. In het verleden werd hier al veel aandacht aan besteed
en dit aanbod zullen wij nu verder gaan uitbreiden. In de groepen 6, 7 en 8 zullen door een externe
organisatie lessen worden verzorgd rondom mediawijsheid. Daarnaast wordt er met de leerlingen
een internetprotocol besproken. Wij hopen, dat wij hierdoor minder
ruzies via sociale media gaan constateren. Aan u als ouder zouden wij
willen vragen om de telefoon(s) van uw kind(eren) regelmatig te
controleren. Hierdoor kunnen wij er samen voor zorgen, dat alle
kinderen met een fijn gevoel naar school komen.
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Pabo stagiaires
De Wegwijzer is een opleidingsschool. Dat wil zeggen, dat wij stagiaires de kans geven om op De
Wegwijzer stage te lopen en dat wij deze stagiaires begeleiden. De stagiaires hebben 2 periodes
achter de rug en starten in de week van 06 februari in een nieuwe groep:
- Juffrouw Laura gaat naar groep 8
- Juffrouw Bo gaat naar groep 1/2B
- Juffrouw Jolien blijft nog tien weken in groep 7.
- Juffrouw Anouk blijft in groep 6 en start op maandag 06 februari met haar LIO periode. Zij zal
de komende maanden op maandag t/m donderdag de verantwoordelijkheid dragen voor de
groep.
Wij wensen alle stagiaires veel succes en plezier toe tijdens de komende maanden.
Carnaval.
Alaaf!!! Vrijdagmiddag 17 februari 2017 is de proclamatie. Tijdens deze middag zal eindelijk bekend
worden gemaakt wie de prins en prinses zullen zijn van onze school. Vanaf dan heet onze school “De
Gèlmännekestempel”. Vanaf 13.00u mogen ouders plaatsnemen op de tribune van de gymzaal, om
deze activiteit bij te wonen. Vrijdag 24 februari zal de revue plaatsvinden in de grote gymzaal. Alle
groepen verzorgen dan een fantastisch carnavalsoptreden. Iedereen komt 24 februari in zijn/haar
allermooiste, allergekste, allergrappigste carnavalskleding naar school. Wij zullen dan in een
geweldige, gekleurde optocht de prins en prinses thuis gaan ophalen. Hierna zal in de gymzaal de
revue starten. Om 12.15 uur zal deze feestelijke dag worden afgesloten en kunnen alle kinderen gaan
genieten van een weekje carnavalsvakantie! Uiteraard
zijn alle ouders van harte welkom tijdens deze feestelijke
dag. Na de optocht staat er voor jullie in de
horecagelegenheid tegenover de gymzaal een kop koffie
/ thee en iets lekkers klaar. Aansluitend kunt u dan de
revue bijwonen. Wij verzoeken alle ouders om op de
tribune plaats te nemen. Wij verheugen ons er al op,
jullie ook? Alaaf!!
Ouderhulp tijdens het carnavalsfeest
Het is bijna Carnaval en wij zijn al volop bezig met de voorbereidingen. Om de school in
Carnavalssfeer te brengen, hebben wij jullie hulp nodig! Dit geldt ook voor het opruimen, als het
feest weer voorbij is. Je kunt je inschrijven voor onderstaande activiteiten.
- Vrijdag 10 februari om 14:45 uur versieren van de school.
- Vrijdag 24 februari om 12:15 uur opruimen carnavalsversiering.
Je kunt je aanmelden via oudervereniging.wegwijzer@innovo.
Huiswerkfilmpjes groep 6
Juffrouw Anouk voert een onderzoek uit. Zij onderzoekt of leerlingen
betere resultaten behalen, als ouders instructiefilmpjes ontvangen
over het taalhuiswerk. Ouders kunnen de kinderen hierdoor mogelijk
beter begeleiden bij het huiswerk. Wij zijn uiteraard heel benieuwd of
dit merkbaar is in de resultaten van de kinderen. Wij houden u hierover
op de hoogte.
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Karate lessen
De groepen 3 t/m 8 krijgen op 7 en 14 maart een les karate van karate Timmermans. De kinderen
kunnen hierdoor kennis maken met deze sport. Karate Timmermans biedt ook karate lessen aan in
verenigingsverband. Als uw zoon of dochter zich hiervoor zou willen aanmelden, dan is dit mogelijk.
NL-doet op De Wegwijzer
Het Oranje Fonds organiseert, samen met duizenden organisaties in het
land, NL-doet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL-doet zet
vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een
dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Onze school zal ook
deelnemen aan deze actie en wel op vrijdag 10 maart 2017. Wij zoeken
vrijwilligers, die ons vanaf 12.30 uur met diverse klussen zouden willen
helpen. Hierbij kan gedacht worden aan reparatiewerkzaamheden,
schoonmaakwerkzaamheden, opruimen enzovoorts. Inmiddels hebben
diverse vrijwilligers zich al aangemeld. Wilt u ook komen helpen, dan
kunt u zich rechtstreeks aanmelden bij NL-doet via de volgende link:
https://www.nldoet.nl/klus/18510. De klusjes die worden verricht, kunnen afwijken van de
omschrijving op de site. Alle hulp is welkom, zodat wij samen kunnen groeien naar geluk! Meer
informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.
Wist u dat:
- De kerstmarkt €615,25 heeft opgeleverd;
- Dit bedrag ten goede komt aan de speelplaats;
- Wij blij zijn met de grote opkomst tijdens de kerstmarkt en iedereen hiervoor bedanken;
- Het leerlingenpanel vorige week heeft vergaderd;
- Ze hebben gepraat over de speelplaats en over het vieren van de verjaardag op school;
- De leerlingen een enquête hebben gehouden over het vieren van de verjaardag op school;
- Wij u over de uitslag van deze enquête op de hoogte houden.
Belangrijke data:
Donderdag 02 februari 2017:
Dinsdag 07 februari 2017:
Woensdag 08 februari 2017:
Vrijdag 17 februari 2017:
Vrijdag 24 februari 2017:
Maandag 06 maart 2017:

GDO-thermometer voor leerlingen.
Vergadering Oudervereniging (start 19.00u).
Studiedag team (leerlingen hele dag vrij).
Proclamatie Prins & Prinses in gymzaal (start 13.15u.).
Carnavalsviering (leerlingen 12.15u vrij).
Start school (08.45u).

