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6 september 2019

Algemeen
De eerste week na de zomervakantie zit er alweer
bijna op als ik dit schrijf! We zijn blij dat iedereen
weer gestart is op school. Met wat gespannen
gezichten kwamen de eerste schooldag alle
leerlingen weer binnen. Op zoek naar de andere
klas en wellicht naar een nieuwe of andere juf of
meester.
Ook voor mij was het een nieuwe start op een
nieuwe school. Maandag heb ik al veel ouders en
kinderen een hand, boks of high-five kunnen
geven. Leuk om kennis te maken! De eerste weken
zal ik vooral gebruiken om kennis te maken en
rond te kijken. Heeft u/ heb jij bepaalde ideeën of
tips, dan horen we die graag. Er staat ook een
ideeënbus (die met allerlei teksten van ‘Loesje’) bij
de ingang van mijn kamer.
Het komende jaar willen we ook gaan werken met
een ouderklankbordgroep. Als team gaan we aan
de slag met het ontwikkelen van onze visie op
onderwijs. Daarbij betrekken we natuurlijk de MR
en de ouderraad, maar het zou fijn zijn als komend
schooljaar ook andere ouders mee willen denken
over de toekomstige ontwikkeling van De
Wegwijzer. In één van de komende nieuwsbrieven
vindt u hier meer informatie over.
U ziet dat de nieuwsbrief een (tijdelijk) ander
uiterlijk heeft. Er zijn in de vakantie ook
vernieuwingen geweest in en om de school. Zo zijn
de kozijnen geschilderd (het is bijna klaar), we
hebben nieuwe wc’s gekregen en Luxaflex. De
school ziet er weer netjes uit!
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In het gebouw op nummer 3 is vanaf deze
zomervakantie “Op Koers” gehuisvest. Zij zitten
naast het BSO-lokaal. In een volgende nieuwsbrief
laten we hen nog even aan het woord.
Er zijn ook een aantal nieuwe collega’s gestart. In
groep 5 zal Sharon Timmerhuis (vrijwilliger via
Twees) komen ondersteunen. Hieronder stellen ze
zich aan u voor. Juf Yvonne en juf Sharon doen dat
in de volgende nieuwsbrief. We wensen hen een
fijne tijd op De Wegwijzer!

U bent als ouder altijd
welkom voor schooltijd in de
klas wanneer er iets gedeeld
moet worden dat belangrijk
is. Wel starten we graag de
lessen om 08.30 uur!

Met vriendelijke groet,
Liesbeth Wonink
(liesbethwonink@stichtingvco.nl)

Welkom
Ik ben Denisah Meyners en ik ben 21 jaar. Samen
met mijn ouders en broertje woon ik in Putten. In
mijn vrije tijd vind ik het leuk om te koken en te
tekenen. Ik werk graag met kinderen, lesgeven is
echt mijn passie. Dit schooljaar mag ik op de
woensdag in groep 6 het team van De Wegwijzer
komen versterken. Daarnaast geef ik op maandag
en dinsdag les op AZS De Vlieger. Samen met de
leerlingen wil ik er een gezellige en leerzame tijd
van maken. Ik heb er ontzettend veel zin in en kijk
er naar uit om jullie persoonlijk te leren kennen!

Hallo, sinds dit schooljaar werk ik op de Wegwijzer
in groep 5. Mijn naam is Hanneke Kalab en woon
sinds kort in Harderwijk. Samen met de kinderen
wil ik er een fijn en leerzaam jaar van maken. Ik
hoop iedereen snel te leren kennen en heb er heel
veel zin in!
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Gouden weken
Op onze ramen van de teamkamer heeft u vast al
de mooie gouden letters zien pronken. Deze
letters vormen samen het woord: ‘Gouden weken’.
Wat zijn eigenlijk de Gouden weken?
De start van het schooljaar is een belangrijk
moment voor een groep. De eerste weken bepalen
het succes voor de rest van het jaar. Ontwikkelt
een groep zich tot een positieve, neutrale of
negatieve groep? De leerkracht heeft er invloed
op! De aankomende vier weken gaan wij samen
met de groep het ‘goud smeden’. Alle leerkrachten
zetten zich in om in week 1 en 3, twee activiteiten
per dag uit te voeren. In week 2 en 4 wordt het om
de dag uitgevoerd en wordt het afgewisseld met
samenwerkingsopdrachten.
Op www.kwinkopschool.nl vindt u als ouders een
online magazine met praktische tips en boeiende
informatie voor het sociaal-emotionele leren thuis.
Wij hopen op een leerzaam en positief schooljaar
met elkaar!

Gevonden voorwerpen
Er zijn heel veel gevonden voorwerpen: jassen,
tassen, bekers, te veel om op te noemen. Deze
dingen liggen er al van vóór de vakantie. Ze blijven
liggen tot en met vrijdag 13 september. U heeft
dus nog een week om te kijken of er wat van uw
kind/kinderen bij zit. Daarna gaat alles naar een
goed doel.
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Website
Komende week vindt u op de website de
schoolgids 2019-2020. We willen graag spaarzaam
omgaan met papier en niet meer elke ouder een
schoolgids meegeven. Mocht u het toch fijn vinden
om een papieren exemplaar te krijgen, dan kunt u
deze opvragen bij juf Liesbeth.
Op de website komt ook nieuwe informatie van
Lunchkids. De procedure voor het aanmelden en
het inschrijven is iets veranderd.

Agenda
Week 12-20 september Informatieavonden (u
wordt hierover nog
geïnformeerd)

19 september

MR-vergadering

2 oktober

Sportdag, start
kinderboekenweek met
thema: Reis mee

4 oktober

Nieuwsbrief,
gebedsgroep

9 oktober

VCO-studiedag: alle
leerlingen zijn vrij!

18 oktober

Gebedsgroep, start
herfstvakantie

19-27 oktober

Herfstvakantie

28 oktober

Studiedag: alle
leerlingen zijn vrij!

Wilt u er nog even aan
denken om de privacyinstellingen in Parro aan te
geven? Bedankt!
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Verjaardagen augustus
8

Julian

groep 5

8

Kris

groep 7

12

Jente

groep 8

14

Isa

groep 4

15

Joani

groep 8

18

Fanny

groep 4

18

Joab

groep 7

19

Joah

groep 3a

19

Lilly

groep 5

19

Suze

groep 6

19

Xven

groep 3b

20

Nienke

groep 7

20

Jaron

groep 4

21

Jens

groep 8

Verjaardagen september
1

Timo

groep 1a

2

Byorne

groep 4

3

Lyaad

groep 6

5

Finn

groep 3a

5

Elijah

groep 7

10

Milo

groep 7

10

Luuk

groep 5

14

Thijmen

groep 3b

16

Babette

groep 7

16

Sanne

groep 6

16

Myrthe

groep 7

18

Nina

groep 3a

19

David

groep 1b/2

21

Daniël

groep 1b/2

26

Arne

groep 3b

27

Tara

groep 4

29

Tjalle

groep 7

Fijne dag gewenst!!!

5

