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

Heerlen, 31 januari 2018

Nieuwsbrief 06
Januari 2018

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

Nylan - Emily - Minela - Anastacia - Sara - Amal Rachel - Semih
Personele bezetting
Meester Ryan is momenteel bezig met de afrondende fase van zijn opleiding. Na de
carnavalsvakantie is juffrouw Pien weer fulltime de leerkracht van groep 5. Wij bedanken meester
Ryan voor zijn inzet en wensen hem veel succes in de toekomst.
Oudergesprekken
In de maand januari zijn in alle groepen de Cito toetsen afgenomen.
Momenteel worden de resultaten geanalyseerd en intern besproken. Zodra
deze stappen zijn afgerond, wordt u uitgenodigd voor een oudergesprek. De
oudergesprekken vinden plaats tussen maandag 19 februari 2018 en vrijdag
02 maart 2018. Inschrijven gebeurt weer via ISY. Wij verzoeken gescheiden
ouders om gezamenlijk een afspraak te plannen. Tijdens het 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.
Rapport
Op woensdag 07 februari 2018 krijgen de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hun eerste rapport mee
naar huis. Het rapport ziet er anders uit, omdat wij een nieuwe rapporthoes hebben laten
ontwerpen. Deze rapporthoes zal de gehele schoolperiode gebruikt worden en bevat uiteindelijk een
verzameling van alle rapporten. Het is daarom belangrijk, dat de rapporthoes uiterlijk dinsdag 20
februari 2018 met de gehele inhoud weer wordt ingeleverd.
Gezonde school
Sinds kort mogen wij ons officieel een ‘Gezonde School’ noemen. Er zijn hier en daar
al wat veranderingen geweest, wat te maken heeft met gezonde voeding,
welbevinden en sport op school. Denk hierbij aan de plannen van het nieuwe
schoolplein, de gezonde week, woensdag waterdag, EU-schoolfruit en het Switchprotocol. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die
werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Er zijn
verschillende deelcertificaten te behalen. Wij zijn in het bezit van het deelcertificaat: Sport en
bewegen. Wij zullen in de toekomst nog meerdere certificaten aanvragen. Voor meer informatie
verwijzen wij naar de site: https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/wat-is-gezonde-school.
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Monitor sociale veiligheid
In de afgelopen periode hebben de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 een monitor ingevuld met als
onderwerp ‘de sociale veiligheid’. Er werden vragen gesteld, die betrekking hadden op het gevoel
van veiligheid bij de leerlingen. Het uiteindelijke resultaat was een 8.7. Dit geeft aan, dat de
leerlingen zich veilig voelen op De Wegwijzer. Wij zijn erg blij met dit resultaat.
Startschot Sam-Sam plein
Op maandag 05 februari zal er om 9.00 uur gestart worden
met de aanleg van het Sam-Sam plein. Het Sam-Sam plein
is onze speelplaats die gedurende de schooltijden gebruikt
zal worden door de leerlingen van onze school maar ook
andere partners van de Brede Maatschappelijke
Voorziening Sam-Sam zijn er welkom. Zo kunnen er
activiteiten plaatsvinden vanuit Moedercentrum De
Heksenketel of kunnen leerlingen van Peuterspeelzaal
Kiddooh of BSO Smile terecht op dit plein. Ook cliënten van
Scoor zullen dit plein gaan gebruiken. Het Sam-Sam plein
zal in de toekomst nog meer mogelijkheden gaan bieden aan de bewoners van de Brede
Maatschappelijke Voorziening Sam-Sam en aan de wijk Zeswegen/ Nieuw Husken om de
samenwerking te verbeteren.
Op maandag 5 februari zal wethouder Jordi Clemens het startschot komen geven. Hij zal hierbij
geholpen worden door de leerlingen van het leerlingenpanel. We hopen dat veel ouders aanwezig
zijn bij dit feestelijke moment op maandag 5 februari 2018 om 9.00 uur op onze speelplaats.
Sam-Sam plein
Op maandag 05 februari 2018 wordt er gestart met de werkzaamheden op de speelplaats. Dit houdt
in, dat wij hier tijdelijk geen gebruik van kunnen maken. Vanwege deze reden zijn er een aantal
organisatorische aanpassingen.
Halen en brengen van leerlingen:
- De leerlingen van de groepen 1/2 worden via de ingang van SamSam door de ouders
gebracht. Zij worden tussen 14.35 uur en 14.45 uur opgehaald in het klaslokaal. Ouders
gebruiken dan ook de ingang van SamSam.
- De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 komen ’s ochtends via de hoofdingang alleen naar
binnen. Zij zullen om 14.45 uur de school ook verlaten via de hoofdingang.
Pauzemogelijkheden:
- In de kleine pauze blijven de kinderen in het klaslokaal. De leerkracht bepaalt de invulling van
de pauze.
- In de grote pauze gaan de kinderen van de groepen 1/2 naar de kleutergymzaal.
- In de grote pauze gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 naar het verhard trapveldje aan
de overkant van de school. Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de grote gymzaal. Het is
daarom belangrijk, dat de kinderen elke dag hun gymschoenen bij zich hebben.
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Vacature Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad geeft de school advies over bepaalde zaken en mag over bepaalde zaken
meebeslissen. Hierbij kan gedacht worden aan het opstellen van een schoolplan, de organisatie van
de school en de verdeling van het beschikbare geld. De medezeggenschapsraad stelt daarnaast
kritische vragen aan de directie over het beleid van de school.
De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en
personeelsleden. Zij worden voor 4 jaar gekozen. Dit schooljaar
hebben wij een vacature voor een ouderlid. Op de website van
onze school (www.bswegwijzer.nl) vindt u meer informatie
over de medezeggenschapsraad. Mocht u interesse hebben,
dan kunt u zich melden bij meester Jordi.
Carnaval
Alaaf!!! Afgelopen vrijdagmiddag 26 januari 2018 heeft de proclamatie plaatsgevonden. Tijdens deze
middag is eindelijk bekend geworden wie de prins en prinses zullen zijn van onze school. Wij willen
jullie voorstellen aan Prins Bastiaan en Prinses Joni! Zij worden bijgestaan door ons Narrenduo Aya
en Jade. ALAAF! Vanaf nu heet onze school “De Gèlmännekestempel”. Vrijdag 09 februari zal de
revue plaatsvinden in de grote gymzaal. Alle groepen verzorgen dan een fantastisch
carnavalsoptreden. Iedereen komt 09 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!!
Belangrijke data
Dinsdag 06 februari 2018
Woensdag 07 februari 2018
Donderdag 08 februari 2018
Vrijdag 09 februari 2018
Maandag 12 februari t/m vrijdag 16 februari
Maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari
Dinsdag 20 februari 2018
Woensdag 21 februari 2018

Vergadering Oudervereniging (start 19.30 uur).
Eerste rapport mee naar huis.
OK-thermometer voor leerlingen.
Carnaval en vrije middag (12.15 uur school uit).
Carnavalsvakantie (hele week vrij).
Oudergesprekken
Inleveren rapport
Luizencontrole

