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Heerlen, 20 april 2018

Welkom
In april is één nieuwe leerling gestart op onze school. Wij heten haar van harte welkom op De
Wegwijzer:

Mariam
Personele ontwikkelingen
In de afgelopen periode hebben er voor volgend schooljaar op De Wegwijzer een aantal
sollicitatiegesprekken plaatsgevonden:
- Juf Aline Lemmens, juf Eva Marnette, meester Ryan van Kalsbeek en meester Vincent
Valkenburg krijgen een vaste formatieplek op De Wegwijzer. Dit houdt in, dat zij volgend
schooljaar op onze school blijven werken.
- Meester Jordi Jaeqx heeft gesolliciteerd op de functie van adjunct-directeur en is inmiddels
officieel benoemd. Volgend schooljaar zal hij deze functie vier dagen per week op De
Wegwijzer uitvoeren en één dag per week op basisschool Broederschool.
Wij zijn blij met deze ontwikkelingen en wensen onze collega’s heel veel succes!
Vrije dagen
Donderdag 10 mei 2018 en vrijdag 11 mei 2018 zijn vrije dagen. Dit betekent, dat
de school de gehele dag gesloten is. Vanaf maandag 21 mei 2018 t/m vrijdag 25
mei 2018 is er voor de leerlingen Pinkstervakantie. Zij hebben de gehele week vrij.
Inloopochtend groep 1 t/m 8
Op woensdag 09 mei 2018 zal de tweede schoolinloop plaatsvinden. Alle ouders/verzorgers zijn
welkom om samen met hun kind een kijkje te nemen in de klas. Het doel van deze activiteit is:
“Samen met uw kind kijken naar de lesstof en de bezigheden in de klas”. De leerlingen van groep 8
zullen de taak van gastheer en gastdame op zich nemen en zullen tevens fruitbekers verkopen voor
€1,- om geld in te zamelen voor hun schoolkamp. Als
u individuele vragen voor de leerkracht heeft
omtrent uw kind, dan verzoeken wij u om een
afspraak met de leerkracht te plannen. Wij hopen
wederom veel ouders te mogen ontmoeten tijdens
deze inloopochtend.
Schoolreis
Ook dit jaar gaan de groepen 1 t/m 7 weer op schoolreisje! Dit zal
plaatsvinden op vrijdag 08 juni 2018. De groepen 1/2 zullen naar
Monkey Town in Heerlen gaan, de groepen 3/4 naar Kinderstad in
Heerlen en de groepen 5 t/m 7 naar Toverland in Sevenum. Alle
kinderen hebben een brief mee naar huis gekregen met meer
informatie. Wij hopen dat alle leerlingen mee zullen gaan en dat het
een geslaagde dag mag worden!
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Samen sparen voor de buurt
Samen sparen voor de buurt is een actie, waarbij u samen met anderen spaart voor nieuw sport- en
spelmateriaal. Wij hebben het Sam-Sam plein aangemeld voor deze actie van Albert Heijn, die op
dinsdag 3 april is gestart. U kunt Air Miles doneren en zo helpt u basisschool De Wegwijzer vooruit!
Op de actiepagina https://www.airmiles.nl/amsp/bs-de-wegwijzer leest u alles over deze actie.

Verkoop van snoep voor schooltijd
Wij vinden het als school ontzettend belangrijk om met diverse partijen samen te werken. Wij
werken dan ook samen met diverse ondernemers uit de wijk. Met Nico van de JN-shop is in het
verleden de afspraak gemaakt om voor schooltijd geen snoep te verkopen aan leerlingen van onze
school. Voorheen gingen veel leerlingen voor schooltijd snoep kopen, aten dit op en zaten vervolgens
misselijk in de klas. Ouders waren hier vaak niet van op de hoogte. Wij zijn ontzettend blij, dat Nico
hier in zijn winkel aandacht aan besteed. Nu hebben wij onlangs vernomen, dat diverse leerlingen ’s
ochtends toch proberen om snoep te kopen en vervolgens brutaal tegen hem zijn. Dit is uiteraard
niet de bedoeling en wij vinden dit ontzettend jammer. Vanwege deze reden hebben wij
bovenstaande nogmaals in de klas bespreekbaar gemaakt. Wij hopen, dat u als ouder dit thuis ook
met uw zoon/dochter zou willen bespreken. Alvast bedankt!
Schoolfotograaf
Donderdag 17 mei komt de schoolfotograaf bij ons op school. De fotograaf zal van alle kinderen een
individuele foto maken. Er is ook een mogelijkheid om met broertjes en zusjes (die op De Wegwijzer
zitten) op de foto te gaan. Dit moet via Isy of bij juf Annemie worden doorgegeven. Reacties moeten
op 14 mei binnen zijn! Ontvangen wij geen reactie, dan worden er geen foto's met broertjes en
zusjes gemaakt.
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Communie
Dit schooljaar zal de 1e Heilige Communie plaatsvinden op zondag
13 mei 2018. De mis start om 11.00u in de Corneliuskerk te
Heerlerheide. De leerlingen die de communie doen hebben,
samen met hun broertjes en zusjes, vrij op maandag 14 mei 2018.
Wij wensen Chaquino, Julie, Kaylin en Logan een hele fijne dag! De
Dankviering zal plaatsvinden op zondag 20 mei 2018 om 09.30 uur
in de Corneliuskerk te Heerlerheide. Aansluitend aan de viering is
de processie. Iedereen is welkom om hier aan deel te nemen.
Volgend schooljaar zal de 1e Heilige Communie plaatsvinden op
zondag 26 mei 2019. Meer informatie ontvangen de ouders van de
leerlingen uit de huidige groepen 3 volgend schooljaar.
Verkeersexamen (herhaling)
Op donderdag 17 mei is het praktijk examen. De leerlingen van groep
7 moeten dan allemaal op de fiets naar school komen. De route staat
op ISY, zodat de kinderen deze vooraf kunnen oefenen, samen met
ouders/begeleiders.
Wij wensen de leerlingen heel veel succes en hopen alle 27 leerlingen
te mogen feliciteren met hun verkeersexamen.
Pasen
Vrijdag 30 maart heeft de paasviering bij ons op school plaatsgevonden. Voor de groepen 1 t/m 3
was er een speurtocht, die eindigde in de speeltuin. Daar hebben zij samen met de Paashaas eieren
gezocht. Op school was er een viering voor alle groepen. Er was paasbrood en in elke klas hielden ze
een ‘eiertietsj’ wedstrijd. Het was een gezellige dag!
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Belangrijke data
Woensdag 09 mei 2018
Woensdag 09 mei 2018
Woensdag 09 mei 2018
Donderdag 10 mei 2018
Vrijdag 11 mei 2018
Zondag 13 mei 2018
Donderdag 17 mei 2018
Donderdag 17 mei 2018
Vrijdag 18 mei 2018
Maandag 21 mei t/m vrijdag 25 mei
Dinsdag 29 mei 2018
Woensdag 30 mei 2018

Schoolinloop (groep 1 t/m 8).
Luizencontrole.
MR-vergadering (start 19.30 uur).
Vrije dag (Hemelvaartsdag).
Vrije dag.
Eerste Heilige Communie.
Schoolfotograaf.
Praktisch verkeersexamen groep 7.
OK-thermometer leerlingen.
Pinstervakantie (leerlingen hele week vrij).
Start afname Citotoetsen.
Luizencontrole.

