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Heerlen, 27 november 2017

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

Nefeli - Angelos
Wijziging personele bezetting
Vanaf maandag 04 december 2017 verandert de personele bezetting in een aantal groepen. Dit heeft
te maken met een subsidieaanvraag en extra gelden voor taken op schoolniveau. De volgende
wijzigingen zullen plaatsvinden:
- Groep 1/2a: Meester Jordi (ma-do-vr) en juffrouw Sylvia (di-wo).
- Groep 1/2c: Juffrouw Sylvia (ma) en juffrouw Aline (di-wo-do-vr).
- Groep 3a: Juffrouw Chantal B. (ma-di-do-vr) en juffrouw Chantal B. / juffrouw Conny (wo).
- Management: Juffrouw Susanne (ma-wo-do) en meester Jordi (di-wo).
Vrije middag
Op dinsdag 05 december 2017 en op vrijdag 22 december 2017
staat een vrije middag op het programma. Om 12.15 uur is de
school uit en hebben de leerlingen vrij.
Studiedag
Op woensdag 06 december 2017 staat voor de leerkrachten een
studiedag op de planning. Dit hebben wij vorig schooljaar in de
laatste nieuwsbrief met u gecommuniceerd. De kinderen hebben
de hele dag vrij.
Mogelijke staking
Via ISY hebben wij u al geïnformeerd over de mogelijke onderwijsstaking op
dinsdag 12 december 2017. Langs deze weg willen wij u hier nogmaals over
informeren. Als de staking doorgaat, dan wordt onze school gesloten en worden
er geen leerlingen opgevangen. Zodra er meer duidelijk is, wordt er een bericht
op ISY geplaatst.
Vervangersproblematiek
Wij hebben nog altijd te maken met de vervangersproblematiek. Diverse groepen hebben hier in de
afgelopen periode de consequenties van moeten ervaren. 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.
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Expertisepool op De Wegwijzer in het kader van Passend Onderwijs
In het kader van Passend Onderwijs krijgt onze school geld van het Samenwerkingsverband. Dit geld
is bedoeld om het onderwijs op school te verbeteren, zodat het onderwijs steeds passender wordt
voor alle leerlingen. Sinds dit schooljaar werken hierdoor Paola Eijkenboom (donderdagochtend) en
Debbie Alzer (wisselende dagen) op onze school en adviseren zij de leerkrachten ten aanzien van
interventies voor het gedrag en het leren van de kinderen. Op vrijdagmiddag 10 november heeft het
team samen met Paola Eijkenboom gekeken naar onze gedragsaanpak en dit heeft onderstaande
resultaten opgeleverd.
Gedragsprotocollen
Wij vinden het op basisschool De Wegwijzer belangrijk, dat we een veilige leeromgeving creëren voor
iedereen die op school aanwezig is. De waarden: Samen Groeien naar Geluk zijn voor ons belangrijk.
We gaan altijd uit van de positieve benadering wanneer wij gedrag corrigeren. In een aantal groepen
wordt gewerkt met ClassDojo om positief gedrag te stimuleren. Met ingang van het nieuwe jaar zal
er in alle groepen gewerkt gaan worden
met het SWITCH protocol. Switch staat
voor belonen van goed gedrag, waarbij
de leerlingen allemaal in de groene zone
beginnen. Voor de leerlingen en de
leerkrachten is het duidelijk wanneer een
leerling switcht naar de oranje zone en
wanneer een leerling in het rode gebied
belandt. De leerlingen die de hele dag in
de groene zone staan, maken kans om
DE GROEN KAMPIOEN te worden. Een
eretitel die zeer gewaardeerd wordt door
de leerlingen.
Protocol ongewenst gedrag
Ook hebben we een protocol opgesteld, waarin wij het gedrag hebben onderverdeeld in drie
categorieën:
 Ongewenst/belemmerend gedrag (categorie 1).
 Zeer ongewenst/bedreigend gedrag (categorie 2).
 Ontoelaatbaar gedrag (categorie 3).
Wij hebben met elkaar afgesproken hoe we handelen als een kind gedrag laat zien uit een bepaalde
categorie en wat de consequenties hiervan zijn. Voor meer informatie verwijzen wij naar de
protocollen op onze website. Vragen met betrekking tot deze protocollen kunt u stellen aan de
leerkracht van uw zoon/dochter.
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Subsidie OCW
Basisschool De Wegwijzer heeft samen met de Broederschool, St.
Paulus en De Schakel een subsidie aangevraagd bij het ministerie van
Onderwijs Cultuur Wetenschap om een naschools aanbod op school
mogelijk te maken voor leerlingen uit groep 5, 6 en 7. We zijn erg blij
dat we te horen hebben gekregen, dat het ministerie deze subsidie
heeft toegekend aan deze vier INNOVO scholen die een integraal
aanbod gaan verzorgen. Hierbij zal Juf Aline voor onze school één
dag worden vrij geroosterd om dit aanbod te ontwerpen en uit te
voeren. Juffrouw Kimberly zal haar hierbij ondersteunen. Er zal intensief worden
samengewerkt met de andere scholen. De bedoeling van dit traject is om een breed naschools
aanbod te ontwerpen, dat bruikbaar is op meerdere basisscholen in Nederland en dat de kansen
voor leerlingen zal verruimen. We houden u op de hoogte over de voortgang en de start van dit
traject.
Het SamSamplein:
Met veel plezier kondigen wij aan…… de nieuwe speelplaats gaat gerealiseerd worden! De
speelplaats wordt een SamSamplein, dat gebruikt gaat worden door alle partners van de Brede
Maatschappelijke Voorziening SamSam. Het plein zal in samenwerking met de gemeente Heerlen, de
school en andere partners gerealiseerd worden. De leerlingen van het leerlingenpanel hebben
gesproken met de ontwerpers van de nieuwe speelplaats en deze plannen werden met groot gejuich
ontvangen. Het plein zal in februari 2018 gerealiseerd gaan worden. We zullen u binnenkort
informeren over het nieuwe SamSamplein.

De leerlingen van het leerlingenpanel samen met Rob en Ruben, de ontwerpers van het SamSamplein.
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Kaartenactie
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u al enigszins op de hoogte gebracht van de kaartenactie. Zoals u
hebt kunnen lezen, is het nieuwe schoolplein eindelijk in zicht. De kinderen krijgen dit schooljaar nog
een nieuw schoolplein. Daar de plannen al gemaakt zijn, willen wij graag nog voor 2 extra materialen
sparen. Wij hebben namelijk nog €1800,- nodig, zodat wij goaltjes en een klein pannacourt kunnen
realiseren. Vandaar deze kaartenactie. De kaarten zijn af en de kinderen hebben de bestellijsten mee
naar huis gekregen. Deze bestellijsten EN het geld moeten ingeleverd worden voor 1 december bij de
eigen juf of meester. Het is van belang dat de kinderen alleen bij vrienden, familie of kennissen de
pakketjes verkopen. Wij vragen nadrukkelijk aan de leerlingen om niet langs de deuren te gaan. De
klas die de meeste pakketjes heeft weten te verkopen, kan een middag bowlen winnen met de hele
klas! In een aparte bijlage vindt u een overzicht van de kaarten, die per groep te verkrijgen zijn. Er zal
een bericht op Isy geplaatst worden als de kinderen de pakketjes mee naar huis krijgen.
Leerlingenpanel
Het leerlingenpanel is de afgelopen weken twee keer bij elkaar geweest. De eerste keer met
betrekking tot het SamSam Plein en op dinsdag 22 november 2017 was er een vergadering. Tijdens
deze vergadering is Ryan Searle, uit groep 8, gekozen als leerlingenvoorzitter. Hij zal samen met juf
Susanne de agenda voor het overleg maken en de vergadering voorzitten. Op de website van onze
school zijn de notulen van deze vergadering te vinden. De leerlingenraad gaat nu actief aan de slag
met het onderwerp De Gezonde School en er zullen in alle groepen posters worden gemaakt rondom
dit thema.
Sinterklaas
Op zaterdag 18 november is Sinterklaas aangekomen in Nederland. Maandag
20 en 27 november hebben we gezien, dat er een Piet langs is geweest en bij
de werkjes van de leerlingen pepernoten heeft gelegd. Dinsdag 5 december
zullen de Sint en zijn Pieten een bezoek brengen aan onze school. Bij de
aankomst van de Sint zijn de ouders van harte welkom.
Kerstmis
Dit jaar zal de kerstactiviteit in het teken staan van een lichtjeswandeling. Deze komt in de plaats van
de kerstmarkt. De lichtjeswandeling zal plaatsvinden op dinsdag 19 december van 17.30 uur tot
19.30 uur. De kinderen lopen met ouders een route door de wijk. In die route staan
leerkrachten verstopt. De kinderen moeten letters verzamelen en deze letters vormen een woord.
Terug op school aangekomen staat de oudervereniging klaar met enkele versnaperingen die de
kinderen en ouders tegen een kleine vergoeding kunnen kopen. Ook wordt er een tombola
georganiseerd. Binnenkort zal er een brief
meegegeven worden, waarop kinderen en ouders
zich kunnen aanmelden. Uw kind kan uitsluitend
meelopen onder begeleiding van een van zijn
ouders. U mag zelf invulling geven aan de lichtjes.
Op vrijdag 22 december zal er in de ochtend nog
een kerstviering plaatsvinden. Vanaf 12.15 uur
luiden wij de kerstvakantie in.
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Wegwijzer Sportieve school; schoolvoetbal
Woensdag 1 november vond het Heerlens schoolvoetbaltoernooi 2017 plaats op de sportvelden van
Eikenderveld. Voor dit toernooi konden de jongens en meisjes van groep 6 t/m 8 zich inschrijven.
Uiteindelijk hebben wij zowel met een jongens als meisjesteam meegedaan en kwamen wij zelfs met
beide teams door de voorrondes! Voor deze prestatie hebben wij twee mooie bekers gekregen! Op
woensdag 8 november moesten wij vervolgens weer paraat staan voor de regiofinales. De
regiofinales werden gehouden op de sportvelden van FC Hoensbroek. De jongens en meisjes deden
hun uiterste best, echter waren de tegenstanders een maatje te groot. Ondanks dat het hier voor ons
ophield, hebben wij veel plezier beleefd aan het schoolvoetbaltoernooi en mogen wij trots zijn op
hetgeen wij samen bereikt hebben!
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Nationaal Schoolontbijt
Het Nationaal schoolontbijt op woensdag 8 november was een groot succes! In alle groepen hebben
ze gezellig samen gezond ontbeten. De leerlingen hebben ook laten zien dat zij heel netjes kunnen
eten en drinken. Dit was zeker voor herhaling vatbaar!

Belangrijke data
Dinsdag 05 december 2017:
Dinsdag 05 december 2017:
Woensdag 06 december 2017:
Donderdag 07 december 2017:
Dinsdag 19 december 2017:
Donderdag 21 december 2017:
Vrijdag 22 december 2017:
Vrijdag 22 december 2017:

Sinterklaas op De Wegwijzer.
Vrije middag (leerlingen vanaf 12.15 uur vrij).
Studiedag (leerlingen hele dag vrij).
MR-vergadering (start 19.30 uur).
Kerstactiviteit (17.30 uur – 19.30 uur).
OK-thermometer voor leerlingen en ouders.
Kerstviering.
Vrije middag (leerlingen vanaf 12.15 uur vrij).

