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Heerlen, 31 mei 2018

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

Soliana – Elvira
Einde schooljaar 2017-2018
Het einde van schooljaar 2017-2018 komt in zicht. Deze periode wordt door leerkrachten altijd
omschreven als een drukke periode. Alles voor volgend schooljaar moet voorbereid worden, maar
het huidige schooljaar moet ook goed afgerond worden. Daarnaast zijn er de Cito-toetsen, de
uitstapjes en de feestelijke activiteiten op school. Wij proberen u via ISY zo goed mogelijk te
informeren. Mocht er echter toch iets onduidelijk zijn of mocht u vragen hebben, dan horen wij het
uiteraard graag. Wij wensen iedereen een hele fijne afronding van dit schooljaar!
Groepsindeling schooljaar 2018-2019
Volgend schooljaar zullen wij starten met 10 groepen. Ons voorstel is inmiddels goedgekeurd door de
Medezeggenschapsraad, waardoor wij het met u kunnen delen. Momenteel zijn wij bezig met de
personele bezetting. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen wij u uiteraard informeren. In
schooljaar 2018-2019 zullen wij starten met de volgende jaargroepen:
Onderbouw
Groep 1/2 A
Groep 1/2 B
Groep 1/2 C

Middenbouw
Groep 3 A
Groep 4 A
Groep 4/5 B
Groep 5 A

Bovenbouw
Groep 6 A
Groep 7 A
Groep 8 A

Oudervereniging en Luizenmoeders
Dit schooljaar hebben wij diverse oproepen geplaatst over het ledentekort bij de Oudervereniging en
de Luizenmoeders. Wij zijn blij om te mogen mededelen, dat diverse ouders zich inmiddels hebben
aangemeld. De oudervereniging wordt uitgebreid met vijf
ouders en de Luizenmoeders worden uitgebreid met drie
ouders. Wij kijken uit naar een fijne samenwerking! Wilt u
ook graag een steentje bijdrage en ondersteunen bij een
van bovenstaande groepen? U kunt zich aanmelden bij
meester Jordi. Hij helpt u graag verder!
Invulling MR-vacature
Eerder hebben wij u geïnformeerd over een vacature in de oudergeleding van de
Medezeggenschapsraad. Wij zijn blij, dat Rob Simonis zijn inzet in de Medezeggenschapsraad wilt
continueren. Hij zal, samen met Jamila Amarir en Sander Dijkstra, vanuit de ouders meedenken over
het schoolbeleid.
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Wetgeving AVG
Sinds kort is de nieuwe wetgeving rondom privacy in werking getreden. Dit heeft invloed op het
handelen van leerkrachten in de praktijk. Op onze website (www.bswegwijzer.nl) zijn documenten te
vinden, die duidelijkheid geven over dit beleid.
Eindopbrengsten
Basisscholen zijn verplicht om een eindtoets af te nemen in groep 8.
Sinds dit schooljaar heeft onze school gekozen voor de eindtoets ROUTE
8. ROUTE 8 is een test, die via de computer wordt afgenomen. De
ROUTE 8 toets is voor ieder kind een unieke toets. Het niveau van de
toets past zich automatisch aan, aan het niveau van het kind. Ieder kind
doorloopt op deze manier een eigen route van vragen. Dit werkt voor de
kinderen prettig en zal daarmee minder belastend zijn. Inmiddels hebben
wij de ongecorrigeerde resultaten ontvangen:
Onderdeel rekenen
Getallen
Verhoudingen
Meten & meetkunde
Verbanden
Rekenen totaal

Landelijk gemiddelde
206
207
206
206
206

Basisschool De Wegwijzer
227
223
231
215
223

Onderdeel taal
Leesvaardigheid
Taalverzorging
Woordenschat
Begrippenlijst
Luistervaardigheid
Taal totaal

Landelijk gemiddelde
205
205
205
206
206
206

Basisschool De Wegwijzer
202
235
210
249
208
219

Standaardscore (rekenen & taal
samen)
Schooljaar 2017-2018

Landelijk gemiddelde

Basisschool De Wegwijzer

206

221

Wij zijn erg trots op bovenstaande scores! Wij kunnen hierdoor concluderen, dat wij boven het
landelijk gemiddelde hebben gescoord. Wij zijn allereerst erg trots op het feit, dat onze leerlingen
hun best hebben gedaan om deze toets zo goed mogelijk te maken. Daarnaast ook een compliment
voor alle leerkrachten van onze school. Zij hebben deze leerlingen immers in de afgelopen
schooljaren begeleid naar dit resultaat. Wij gaan de resultaten analyseren en met behulp van deze
informatie zullen wij volgend schooljaar acties ondernemen. Traditiegetrouw worden de leerlingen
bij een mooie score getrakteerd op frieten. Juf Martine en meester Jordi zullen deze op dinsdag 26
juni 2018 voor de leerlingen gaan bakken.
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Rapport
Op maandag 25 juni 2018 krijgen de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hun tweede rapport mee naar
huis. De rapporthoes zal de gehele schoolperiode gebruikt worden en bevat uiteindelijk een
verzameling van alle rapporten. Het is daarom belangrijk, dat de rapporthoes van de leerlingen uit de
groepen 3 t/m 7 uiterlijk dinsdag 03 juli 2018 met de gehele inhoud weer wordt ingeleverd. De
leerlingen uit groep 8 mogen hun rapport houden.
Inloopochtend groep 1 t/m 8
Op vrijdag 01 juni 2018 zal de laatste schoolinloop van dit schooljaar 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. Wij bedanken Albert
Heijn ’t Loon voor het sponsoren van het fruit! In groep
7 is er een inloopmiddag van 14.30 uur – 14.45 uur. Zij
beginnen de dag namelijk met de gymles. 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 dit inloopmoment.
Vrije dag
Op woensdag 27 juni 2018 staat een studiedag op het programma. De
leerkrachten gaan het schooljaar evalueren en plannen maken voor het nieuwe
schooljaar. Dit betekent, dat de school de gehele dag gesloten is.
Samen sparen voor de buurt
Wij hebben nog 6 weken over om een buitenspeelpakket ter waarde
van bijna € 1.000 bij elkaar te sparen! Helpen jullie ons mee om de
benodigde 100.000 Air Miles daarvoor bij elkaar te sparen? Nodig ook
opa’s & oma’s, vrienden en familie uit om mee te sparen voor onze
school. Doneer je Air Miles via: www.airmiles.nl/bs-de-wegwijzer

Schoolfotograaf
Afgelopen week zijn de schoolfoto’s uitgedeeld. Op ISY heeft informatie gestaan met betrekking tot
het betalen. Dinsdag 05 juni 2018 komt de schoolfotograaf weer naar onze school. De fotograaf zal
dan foto’s maken van de leerlingen, die de vorige keer afwezig waren.
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Schoolkamp
Op woensdag 20 juni, donderdag 21 juni en vrijdag 22 juni 2018 zullen de
leerlingen van groep 8 op schoolkamp gaan. De kinderen krijgen
binnenkort het kampboekje mee naar huis. In dit boekje staat alle
informatie. De organisatie van deze dagen ligt bij juf Anouk D., juf
Martine en meester Vincent. Wij wensen deze leerlingen (alvast) een
heel fijn schoolkamp toe! Leerlingen die niet kunnen of mogen meegaan
op kamp, moeten op deze dagen wel naar school en zullen geplaatst
worden in een andere groep.
Schoolreis (herhaling)
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!
Wegwijzer got Talent
Op dinsdag 3 juli zal er een nieuwe editie van Wegwijzer Got Talent plaatsvinden. Wij vinden het erg
leuk als u onze show komt bekijken, u bent van harte welkom. Het programma start om 12.30u. en
zal rond 14.30u. afgelopen zijn. De leerlingen gaan daarna nog even naar de klas, u kunt ze dan
opwachten op de gebruikelijke plekken. Bij goed weer zal de show
plaatsvinden in de kuil buiten, gelieve achter de leerlingen plaats te
nemen! Als het weer niet meewerkt dan verplaatsen we de activiteit
naar de grote gymzaal, hier mogen de ouders op de tribune
plaatsnemen. Het thema is dit jaar ‘Beach’. We vinden het leuk als de
leerlingen (en ouders!) hun kleding op het thema aanpassen, dus zoek
je mooiste zomerse strandkleding, wij kijken ernaar uit!
Juf Angelique is bevallen
Vrijdag 11 mei is juf Angelique bevallen van haar zoontje Ruben. De bevalling
is goed verlopen en wij feliciteren juf Angelique en haar partner Rutger met
de geboorte van hun eerste kindje.
We hopen Juf Angelique over enkele weken, samen met Ruben, op school te
mogen begroeten, zodat we Ruben kunnen bewonderen. We wensen haar nu
een fijne kraamtijd toe.
Verkeersexamen
Alle leerlingen uit groep 7, die hebben deelgenomen aan het praktijk
verkeersexamen, zijn GESLAAGD. De leerlingen hebben voor de vakantie
dan ook allemaal hun verkeersdiploma ontvangen. Wij wensen jullie
heel veel veilige kilometers op de fiets. Wij zijn trots op jullie!
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Belangrijke data
Vrijdag 01 juni 2018
Vrijdag 08 juni 2018
Donderdag 14 juni 2018
Woensdag 20 juni t/m vrijdag 22 juni
Maandag 25 juni 2018
Dinsdag 26 juni 2018
Woensdag 27 juni 2018
Woensdag 27 juni 2018
Vrijdag 29 juni 2018
Maandag 02 juli 2018
Dinsdag 03 juli 2018
Dinsdag 03 juli 2018
Donderdag 05 juli 2018
Maandag 20 augustus 2018

Schoolinloop (groep 1 t/m 8).
Schooreisje (groep 1 t/m 7).
OK-thermometer (ouders en leerlingen).
Schoolkamp (groep 8).
Tweede rapport (groep 3 t/m 8).
Vergadering Oudervereniging (start 19.00 uur).
Studiedag (leerlingen hele dag vrij).
MR-vergadering (start 11.00 uur).
Afscheidsavond groep 8 (start 19.00 uur).
Kennismakingsmiddag nieuwe groep.
Inleveren rapport (groep 3 t/m 7).
Wegwijzer got Talent
Laatste schooldag (vakantie start om 12.15 uur).
Start schooljaar 2018-2019.

