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Schooljaar 2017- 2018 
Welkom terug op De Wegwijzer! Hopelijk 
heeft iedereen een goede vakantie gehad 
en hebben de kinderen een goede start 
gemaakt gisteren. Een extra warm welkom 
voor onze nieuwe leerlingen, fijn dat jullie 
er zijn! We zijn al goed begonnen met 
wennen en kennismaken. Grip op de 
groep is hierbij onze leidraad. (zie ook 
www.gripopdegroep.nl).  
 
Wij wensen alle kinderen, ouders en 
leerkrachten een heel fijn schooljaar toe. 
Een feestelijk schooljaar want in begin 
2018 bestaan we 50 jaar! Dat gaan we 
natuurlijk uitgebreid vieren samen. 
 

Nieuwe collega: meester Bram 
Sinds de start van dit schooljaar is het 
team versterkt met meester Bram 
Reinders. Hij geeft les aan groep 7/8. Hij 
speelt in een band, maakt theater en gaat 
graag naar FC Twente. Hij heeft er enorm 
veel zin in. Bram heeft al veel praktijk-
ervaring met het daltononderwijs. Wij 
heten hem van harte welkom en wensen 
hem veel succes! 

 

Schoolgids 
De nieuwe schoolgids staat vanaf half 
september op onze website. De website 
heeft een mooie opfrisbeurt gekregen. 
Deze zal de komende tijd verder worden 
aangevuld. U kunt hier de gids 
downloaden. www.wegwijzerlosser.nl  
Kijk voor actuele schoolinformatie ook 
gerust op de Facebookpagina van De 
Wegwijzer en volg ons! 

Algemene ouderinfoavond 
Graag nodigen wij u uit voor de algemene 
informatieavond op donderdagavond 14 
september. De koffie staat klaar!  
 
Het programma voor de donderdagavond: 
19.15 uur: inloop met koffie en thee 
19.30 uur: welkom door Michelle Homburg 
19.40 uur: informatie MR 
19.50 uur: informatie OR 
20.00 uur: informatie in de groepen 
20.30 uur: inloop in groep naar keuze 
21.00 uur: sluiting ouderinfoavond 
 
Wij hopen op een goede opkomst! 
 

Vacature: 
luizenmoeders/vaders 

 Ben jij behulpzaam? 

 Heb je eens per maand nog een 
half uurtje over? 

 Houd je van hygiëne en samen 
werken aan een luizenvrije school?  
 

Dan zijn wij op zoek naar jou! Meld even 
bij de leerkracht als deze uitdaging jou wat 
lijkt of schrijf je in bij de informatieavond.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Combinatieleerkracht gym 
Marlou Schopman zal iedere maandag 
gymlessen geven aan de groepen 3 tot en 
met 8. Ze heeft zich gisteren al even kort 
aan de kinderen voorgesteld. We wensen 
Marlou heel veel werkplezier toe.  
Denkt iedereen ook nog aan goed 
passend schoeisel voor de gymlessen?  

http://www.gripopdegroep.nl/


 

 
 

NIEUWSBRIEF DE WEGWIJZER    
 September 2017 
________________________________________________________________________________ 
 

                      Nieuwsbrief De Wegwijzer   – nummer 1 –   september 2017 

Gymrooster 2016-2017 

Maandag:    groepen 3 tot en met 8 
Donderdag: groepen 3/4, 4/5 en 7/8 
Vrijdag:        groep 6 
 
Leerlingenraad 
De eerste bijeenkomst staat gepland op 
dinsdag 12 september. Begin volgende 
week zullen de verkiezingen voor de 
leerlingraad plaatsvinden in groep 5. De 
groepen 6 tm 8 volgen iets later. Dit in 
verband met de Daltonvisitatie half 
oktober. De nieuwe leerlingraad zal dan 
na de herfstvakantie starten.  

 
Schoolkalender 

De kalender kunt u vinden in de bijlage 
van de mail. Later deze maand ook op 
onze website www.wegwijzerlosser.nl 
Voor nu is de kalender compleet, maar zal 
in de loop van het jaar, daar waar nodig, 
bijgewerkt worden. Ook zijn er 
studiemomenten gepland voor het team dit 
jaar. We hebben deze momenten zoveel 
mogelijk weten te beperken en aan 
vakanties of vrije dagen gekoppeld.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
 
Donderdag 7 sept. 

 
Openingsviering 

 
Maandag 11 sept. 

 
OR vergadering 

 
Dinsdag 12 sept. 

 
Leerlingraad 

 
Dinsdag 26 sept. 

 
Groep 8 Risk Factory 

 
Namens het team, 
Michelle Homburg 
 
 
 
 
 
 

     

hallo  

 

Belangrijk! 

Extra vrije momenten zijn: 

-Vrijdag 20 oktober: hele dag vrij 
-Dinsdag 5 december: middag vrij 
-Donderdag 21 december: alleen    
 groepen 1 en 2 middag vrij 
-Vrijdag 22 december: middag vrij 
-Dinsdag 6 februari: middag vrij 
-Vrijdag 30 maart: middag vrij 
-Dinsdag 3 april: hele dag vrij 
-Dinsdag 22 mei: hele dag vrij 
-Donderdag 28 juni: middag vrij 
-Laatste schooldag: middag vrij 

 

http://www.wegwijzerlosser.nl/

