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Heerlen, 29 augustus 2017

Nieuwsbrief 01
augustus 2017

Welkom
Op maandag 28 augustus was het dan zover. Na zes weken stonden de leerlingen al vroeg op het
schoolplein om het schoolgebouw te betreden. Vol spanning gingen de leerlingen op zoek naar de
(nieuwe) juf of meester. Dit was soms even zoeken, want in de vakantie zijn diverse groepen
verhuisd. Toen alle kinderen het lokaal hadden gevonden, was het voor een aantal ouders ook weer
even wennen om hun kind achter te laten bij de nieuwe leerkracht. Wij kijken terug op een geslaagde
eerste schooldag. Er was veel aandacht voor kennismakingsspelletjes en het onderwijsaanbod is
gestart. Wij gaan ons best doen om ervoor te zorgen, dat alle leerlingen zich snel (weer) thuis voelen
op onze school. Er zijn een aantal nieuwe leerlingen op onze school. Wij heten hen van harte welkom
op De Wegwijzer:

Cailey-Ann - Esma - Mika - Brajan - Ciara
Sara - Bentley - Liza - Divaliyah
Belangrijke afspraken bij binnenkomst
Het is belangrijk dat alle leerlingen op tijd aanwezig zijn. Het eerste
belsignaal geeft de inlooptijd aan. Bij het tweede belsignaal moeten de
lessen beginnen. Wij hebben mogen constateren, dat de meeste kinderen
mooi op tijd aanwezig zijn. Een groot compliment voor hen. Een aantal
leerlingen komt echter toch nog te laat in de klas. De leerkrachten
moeten dit registreren in hun administratie. Dit zal vervolgens behandeld
worden door de leerplichtambtenaar. Vandaar ons verzoek: wees op tijd!
De groepen 1 en 2 hanteren een spelinloop. De ouders zijn van harte
welkom om hieraan deel te nemen. Om verwarring en onnodig aanspreken te voorkomen verzoeken
wij de ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 om de ingang te gebruiken gelegen aan de
rechterzijde van de speelplaats (via de kleuterspeelplaats). De groepen 3 en 5 maken ook van deze
ingang gebruik. Zij zitten namelijk aan deze zijde van ons schoolgebouw. De kinderen van de groepen
4, 6, 7 en 8 komen naar binnen door de ingang gelegen aan de linkerzijde van de speelplaats (recht
tegenover de poort). Op deze wijze worden de verkeerstromen verdeeld (veiligheid). Daarnaast
komen de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 zelfstandig naar binnen. De juffen en meester zullen u op
een vriendelijke wijze aanspreken, als u uw kind
toch naar binnen brengt. Dit is nooit kwaad
bedoeld, maar gericht op de
zelfstandigheidstraining van uw kind. Help ons
alstublieft daarbij. Tot slot verlaten ouders de
school altijd via de uitgangen op de speelplaats.
De voordeur en deur bij SamSam zijn enkel voor
personeel en noodsituaties.
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Welkomstfeest
Op donderdag 07 september zal van 17.30 uur – 20.00 uur het welkomstfeest plaatsvinden. Dit is ter
vervanging van de informatieavonden. Ontmoeten staat tijdens deze avond centraal. Er staan heel
veel activiteiten op de planning: schminken, haar vlechten,
een speurtocht door school, een springkussen etc. U heeft
hier gisteren een aparte brief over ontvangen. Wij hopen
veel ouders met hun kinderen te mogen ontmoeten.
Studiedag
A.s. vrijdag 01 september 2017 staat voor de leerkrachten een studiedag op de planning. Dit hebben
wij vorig schooljaar in de laatste nieuwsbrief met u gecommuniceerd. Langs deze weg nogmaals een
reminder: a.s. vrijdag hebben alle leerlingen de hele dag vrij!
Herhaling: vakanties, vrije dagen en vrije middagen
Langs deze weg nogmaals een overzicht van alle vakanties, vrije dagen en vrije middagen. Er heeft 1
wijziging plaatsgevonden (studiedag van 27 juni 2018). Dit heeft te maken met het schoolkamp van
groep 8. Het overzicht:
Vakanties 2017-2018:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

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

Vrije dagen:
01 september 2017
11 oktober 2017
06 december 2017
01 maart 2018
02 april 2018
27 juni 2018
06 juli 2018

Studiedag team
Studiedag team
Studiedag team
Studiedag team
Tweede Paasdag
Studiedag team
Laatste schooldag

Vrije middagen:
10 november 2017
05 december 2017
22 december 2017
09 februari 2018
09 maart 2018
30 maart 2018
05 juli 2018

Studiemiddag
Sinterklaasviering
Kerstviering
Carnavalsviering
NL-doet
Paasviering
Studiemiddag

leerlingen vrij vanaf 12.15 u
leerlingen vrij vanaf 12.15 u
leerlingen vrij vanaf 12.15 u
leerlingen vrij vanaf 12.15 u
leerlingen vrij vanaf 12.15 u
leerlingen vrij vanaf 12.15 u
leerlingen vrij vanaf 12.15 u
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Startgesprekken
De startgesprekken zullen dit schooljaar plaatsvinden van maandag
11 september 2017 t/m vrijdag 29 september 2017. Het doel van deze
gesprekken is afstemming tussen leerkracht, ouders en leerling. U
kent uw kind immers het beste! Wij werken dit schooljaar niet meer
met formulieren, die u vooraf moet invullen. De gesprekken worden
gepland via ISY. U kunt het oudergesprek zelf inplannen, zodra u de
mail ontvangt. Het is belangrijk, dat ouders ISY actief gebruiken.
Hierdoor blijft u op de hoogte van actuele zaken.
Schoolkalender
Gisteren heeft u van ons de schoolkalender mogen ontvangen. In dit document staat alle belangrijke
informatie vermeld en worden de belangrijke datums weergeven. Ook dit jaar bedanken wij weer
Berry Geefshuizen van De Kalenderfabriek voor deze geweldige sponsoring. Bedankt! Wij hopen dat
deze kalender een mooi plekje bij jullie thuis zal krijgen.
Oproep: Luizencontrole.
Wij zoeken vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere belangstellende, die na de
vakanties op woensdagochtend willen deelnemen aan de luizencontrole. Voor
het bestrijden van hoofdluis is deze werkgroep erg belangrijk. Mocht u
interesse hebben, dan kunt u zich melden bij juffrouw Susanne.
Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage van dit schooljaar kan op maandag 11
september, woensdag 13 september en vrijdag 15 september om
08:30 uur betaald worden. De oudervereniging zit telkens in de
gemeenschapsruimte. Tevens is het mogelijk om de ouderbijdrage op
het welkomstfeest van 17.30 uur – 18.00 uur te betalen. Informatie
over de kosten wordt vermeld in een brief. Deze zullen de kinderen
nog ontvangen.
Partnerschap Roda JC: afscheidscadeau juf Bertha
Op woensdag 12 juli hebben wij afscheid genomen van juf Bertha. Juf Bertha heeft 32 jaar op
basisschool De Wegwijzer gewerkt en bijna 40 jaar in het onderwijs. Veel ouders hebben les
gekregen van juf Bertha, toen zij zelf op De Wegwijzer zaten. Wij hebben van haar afscheid dan ook
een bijzonder dag gemaakt. Deze dag stond in het teken van Roda JC, omdat juf Bertha een grote fan
is van deze voetbalclub. Zo was Koempeltje aanwezig en heeft juf Bertha meegespeeld met het
Walking Voetbalteam van Roda JC. Juf Bertha heeft een lidmaatschap gekregen van dit 55+ elftal van
Roda JC. Vanwege het afscheid van juf Bertha is basisschool De Wegwijzer een partnerschap
aangegaan met Roda JC. Dit wil zeggen dat wij Roda JC gedurende dit schooljaar een aantal keren
gaan ontmoeten op De Wegwijzer. Zo zullen spelers aanwezig zijn tijdens activiteiten ter promotie
van het lezen. Ook steunt Roda JC De Wegwijzer als Gezonde School en zullen zij hieraan hun
medewerking verlenen. Daarnaast zullen een aantal leerlingen van De Wegwijzer het Roda JC stadion
bezoeken tijdens de scholentour! Dit schooljaar zal juf Bertha niet meer werkzaam zijn op De
Wegwijzer, maar wij hopen haar nog vaak te zien op onze school bij de activiteiten samen met haar
favoriete voetbalclub.

Basisschool de Wegwijzer
Mijnzetellaan 4
6412 EN Heerlen
www.bswegwijzer.nl
info.wegwijzer@innovo.nl

Juf Bertha, samen met Koempeltje en oud speler Roel Brouwers

Juf Bertha in actie

Juf Bertha, samen met haar collega’s, na afloop van de vossenjacht.
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Stichting leergeld
Langs deze weg willen wij u informeren over de wijzigingen bij Stichting Leergeld. Wij verzoeken u
vriendelijk om deze informatie goed door te lezen.
De ouderbijdrage: aanvragen voor de ouderbijdrage van het komende schooljaar 2017/2018 moeten
door ouders worden ingediend vóór 1 oktober 2017.
De aanvraag: van Stichting Leergeld moeten ouders zelf een aanvraag indienen in verband met de
privacygevoelige gegevens. Stichting Leergeld Parkstad accepteert dan ook geen aanvragen van
school, de ouders dienen zelf een aanvraag in te dienen. Daarnaast verstrekken zij geen informatie
over de status van de aanvragen aan school. Alleen ouders kunnen deze informatie opvragen.
N.B.: na 1 oktober 2017 kunnen er geen aanvragen meer worden ingediend voor een vergoeding
van de ouderbijdrage 2017/2018.
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar
info@leergeldparkstad.nl of telefonisch contact met ons opnemen van maandag t/m donderdag
tussen 10.00 en 13.00 uur via 045 – 574 36 36.
Wij willen nogmaals het volgende benadrukken: ouders zijn verantwoordelijk voor de aanvraag en
verdere afhandeling. De school is hier niet aansprakelijk voor! Voor meer informatie verwijzen wij
naar onze schoolgids.
Belangrijke data
Woensdag 30 augustus 2017:
Vrijdag 01 september 2017:
Donderdag 07 september 2017:
Donderdag 07 september 2017:
Maandag 11 september – vrijdag 29 september:
Maandag 11 september 2017:
Woensdag 13 september 2017:
Vrijdag 15 september 2017:
Dinsdag 19 september 2017:
Donderdag 28 september 2017:

Luizencontrole.
Studiedag (leerlingen hele dag vrij).
Welkomstfeest (17.30 uur – 20.00 uur).
Betalen ouderbijdrage (17.00 uur – 17.30 uur)
Startgesprekken
Betalen ouderbijdrage (08.30 uur – 08.45 uur)
Betalen ouderbijdrage (08.30 uur – 08.45 uur)
Betalen ouderbijdrage (08.30 uur – 08.45 uur)
Algemene ledenvergadering Oudervereniging
(start: 19.00 uur).
OK-thermometer (leerlingen).

