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De laatste maand van dit kalenderjaar is aangebroken. De sint hebben we uitgezwaaid en ondertussen is de
school in kerstsferen gebracht. ’s Morgens branden de adventskaarsen in de klassen. December staat bekend
om gezelligheid en warmte met familie en vrienden. We realiseren ons dat dit niet bij iedereen
vanzelfsprekend is. In veel gezinnen zijn zorgen of is er een schrijnend gemis van een dierbare. December staat
in het teken van de geboorte van Jezus. Hij kwam op aarde om ons te helpen; in ons verdriet, in onze zorgen,
bij onze vreugde om mooie dingen. We gedenken zijn geboorte met het Kerstfeest.
Eén ster
Maakt de lucht minder dreigend
Eén kaars
Maakt de nacht minder zwart
Eén hand
Maakt de weg minder eenzaam
Eén stem
Maakt de dag minder stil
Eén vonk
Kan het begin van een nieuw vuur zijn
Eén noot
Het begin van een lied
Eén kind
Het begin van toekomst
Eén wens
het begin van een jaar
We wensen iedereen goede Kerstdagen en een gezond 2014 toe!
Team C.B.S. de Wegwijzer

Kerstfeest
Op woensdag 18 december vieren we het kerstfeest. U heeft hier inmiddels een aparte uitnodiging voor
ontvangen. Groep 2 zal dit jaar het Kerstspel verzorgen. We hopen met elkaar op een goede viering.
Schaatsen op de markt
Op vrijdag 20 december gaan de kinderen van groep 4 t/m 7 schaatsen op de markt. De kinderen krijgen
schaatsen bij de ijsbaan. Handschoenen zijn verplicht! Op deze ochtend krijgen alle kinderen op school
chocolademelk en een koekje. Ze hoeven deze dag dus geen eten en drinken voor de pauze mee te nemen.
Groep 6 en 7 worden om 13.00 uur op de markt verwacht. Zij eten tussen de middag op school en gaan
vervolgens naar de ijsbaan. Wilt u, bij slecht weer, uw kind droge kleren meegeven? De school eindigt om 15.15
uur.
Chatten, mobiele telefoon, internet etc.
Veel kinderen in de bovenbouw hebben een mobiele telefoon. Even een appje of een filmpje versturen naar
een klasgenoot is snel gedaan. In de meeste gevallen zijn deze berichten en filmpjes leuk. Het gebeurt echter
regelmatig dat kinderen over elkaar iets schrijven en dat er dubieus taalgebruik wordt gebruikt. In een aantal
gevallen hebben deze ruzies hun weerslag op de sfeer op school. We willen u dan ook dringend vragen om
regelmatig de telefoon van uw kind te ‘controleren’.
Naast het gebruik van de mobiele telefoon, chatten kinderen via internet met elkaar. Dit gebeurt ook reeds in
lagere groepen! Als een computerspel via internet gespeeld wordt, zit er vaak een chatfunctie bij. De meeste
kinderen hebben dit snel ontdekt. Ook tijdens deze chatsessies worden soms minder aardige dingen tegen
elkaar gezegd. Wellicht is dit bij ouders minder bekend, dus leek het ons goed u hierop te attenderen.
Als school hanteren we de regel dat de mobiele telefoon uitgaat als kinderen het schoolplein opkomen. Deze
blijft ook in de klas uit. Kinderen zijn op de hoogte van deze regel. Als de telefoon toch aan blijkt te staan,
wordt deze ingenomen door de leerkracht.
Verjaardagen
In de maand januari zijn de volgende kinderen jarig:
2 jan. Avy Eestermans
groep 6
4 jan. Kaan Tekin
groep 2
7 jan. Luna Karssen
groep 7
8 jan. Stijn Plat
groep 8
11 jan. Marit Hamberg
groep 8
17 jan. Linde Rijnfrank
groep 2
17 jan. Tim van Panhuis
groep 3
20 jan. Lucas Poel
groep 3
24 jan. Karlijn vd Kolk
groep 5
24 jan. Tom vd Engel
groep 5
Iedereen van harte gefeliciteerd!
Foto’s op de website!
De website krijgt steeds meer invulling! Heeft u al gekeken? De meeste groepen hebben bij het fotoalbum
leuke foto’s van hun klas gezet. (o.a. van het sinterklaasfeest). www.cbsdewegwijzerhw.nl
Belangrijke data
18 dec.
20 dec.
21 dec-5 jan.
6 jan.
20-24 jan.
26 jan.
3 feb.
4 feb.
11 t/m 13 feb.
10 feb.
13 feb.
17-21 feb.

Kerstviering
schaatsen op de markt. gr 4-5: 10-11 uur, gr 6-7: 13.00-14.00 uur
Kerstvakantie
Weer naar school: 8.30 uur
Themaweek school-kerk
Themazondag
e
1 rapport
Open inschrijfdag
Cito-toets groep 8
10 minuten gesprekken (middag en avond)
10 minuten gesprekken (middag)
Voorjaarsvakantie

