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Daltonnieuws 
We hebben bericht gekregen van de 
Nederlandse Daltonvereniging dat het 
bestuur akkoord is met de bevindingen 
van de visiteurs. De officiële licentie is een 
feit en zal ons op maandag 8 januari 
officieel worden overhandigd. Verder is het 
visitatieverslag aangevuld door de 
visiteurs en onszelf, waar valt te lezen hoe 
wij onze daltonambities de komende jaren 
willen gaan vormgeven. Voor de 
geïnteresseerden valt dit verslag na te 
lezen op: www.dalton.nl onder ‘wie zijn wij’ 
bij het kopje visitatie en licentie. We zijn al 
bezig met het onderzoeken en uitproberen 
van onder andere de aanbeveling: inzetten 
van coöperatieve werkvormen.  
 
Plaatsvervangend directeur 

In de afgelopen 
maand is de 
procedure voor de 
taakstelling 
plaatsvervangend 
directeur  
uitgevoerd.	   Met 
ingang van 1 
december 2017 zal 

Daniële Ossenvoort deze taak gaan 
invullen. Wij feliciteren Daniële van harte 
met deze benoeming en wensen haar veel 
werkplezier en succes.  
 

Jubileum: noteer 8 januari  
Feestelijke opening: Op maandag 8 
januari gaan we na de kerstvakantie weer 
naar school. Een bijzondere datum 
aangezien precies 50 jaar geleden voor 
het allereerst de bel klonk en er kinderen 
naar De Wegwijzer kwamen. Deze dag 
ontvangen wij ook nog eens onze officiële  
daltonlicentie, reden tot proosten! 
Op deze dag zijn daarom ALLE ouders en 
verzorgers uitgenodigd van 8.30 - 9.00 uur 
in de hal om samen met de kinderen en 
team van De Wegwijzer een 
nieuwjaarsborrel te drinken. Welkom! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Website: wordt aan gewerkt 
Deze zomer is de website opnieuw 
ingericht waardoor we nu nog druk bezig 
zijn deze te optimaliseren en aan te vullen. 
De kalender was al wel eerder ingevuld 
maar pas sinds enkele weken goed 
zichtbaar. Het is mogelijk deze aan de 
eigen agenda te koppelen door onderaan 
de pagina te kiezen voor ‘export events’. 
Dit is per device weer verschillend in te 
stellen.   
 
Sinterklaas 
Maandag 5 december is het zover. 
Sinterklaas bezoekt `s morgens vanaf 9.00 
uur onze school samen met zijn pieten. 
De groepen 1 tot en met 4 en de kinderen 
van Calimero vieren het feest voornamelijk 
in de hal. Ze zullen optredens voor 
Sinterklaas en zijn pieten verzorgen. Op 
maandag 4 december is hiervoor de 
generale repetitie van 13.30 tot 14.30 uur 
waarvoor u van harte welkom bent. 
De groepen 5 tot en met 8 vieren het 
sinterklaasfeest in de eigen groepen. 
Natuurlijk komt Sinterklaas in alle groepen 
op bezoek. Groepen 1 tot en met 8 zijn 
om 12.00 uur vrij. 
 
Nieuws uit de groep 
Deze keer is groep 7/8 aan de beurt:	  	  
Hallo	  wij	  zijn	  groep	  7/8	  en	  we	  laten	  nu	  horen	  wat	  we	  
allemaal	  doen.	  Wij	  hebben	  crea-‐middag	  op	  school,	  elke	  
keer	  een	  ander	  thema,	  je	  gaat	  dan	  knutselen	  in	  
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verschillende	  groepjes.	  Deze	  week	  hadden	  we	  het	  thema	  
Sinterklaas.We	  zijn	  ook	  naar	  het	  AOC	  geweest.	  Dat	  is	  een	  
middelbare	  school	  in	  Enschede.	  We	  keken	  en	  deden	  mee	  
bij	  allemaal	  leuke	  en	  creatieve	  vakken	  en	  we	  hebben	  
plantjes	  in	  de	  klas	  die	  we	  moeten	  verzorgen.	  De	  eerste	  
plantjes	  komen	  al	  uit! 

We	  hebben	  ook	  een	  voorleeswedstrijd	  gehad	  
daar	  deden	  een	  paar	  kinderen	  aan	  mee.	  Myrthe	  had	  de	  
voorleeswedstrijd	  gewonnen.	  En	  we	  hadden	  
kinderpostzegels	  verkocht,	  daarmee	  hebben	  we	  
€3.031,08,-‐	  opgehaald.	  Iedereen	  had	  heel	  veel	  geld	  
opgehaald.	  Hier	  zijn	  we	  erg	  trots	  op.	  Dit	  was	  groep	  7/8	  
wij	  hopen	  dat	  je	  het	  leuk	  vond.	  	  Groetjes	  Evi	  en	  Ylke	  

 
Kerstkaartactie 
Zoals te lezen in de vorige nieuwsbrief 
hebben wij u gevraagd nog te wachten 
met het kopen van kerstkaarten. Vanaf 
volgende week, 4 december, zal de 
kerstkaartactie van start gaan waarbij 
leerlingen pakketjes met eigen gemaakte 
kerstkaarten gaan verkopen. Een 
aanzienlijk deel van de kerstkaartverkoop 
komt de school ten goede met als doel: 
een grootse feestweek in het kader van 
het jubileum dit voorjaar. Wij hopen 
natuurlijk op een goede verkoop. Aan de 
ontwerpen van de kinderen zal het niet 
liggen, ze zien er heel leuk uit! 
 
Geen kerstkaarten uitdelen  
Wij vragen u hierbij nadrukkelijk om 
kinderen elkaar geen zelf geschreven 
kerstkaarten te geven op school. Wanneer 
kinderen elkaar onderling een kerstkaart 
willen geven dan is dit natuurlijk hartstikke 
leuk, maar om teleurstellingen en 
verplichtingen te voorkomen zal dit buiten 
om school gepost of gegeven moeten 
worden. Hiervoor bedankt voor uw begrip. 

 

Adventsviering  
Terwijl Sint nog in het land is, 
hebben we donderdag 7 
december de eerste 
adventsviering. Vervolgens 
vieren we advent op 12 en 19 
december. De laatste viering 

valt in de grote kerstviering op de 21e. 

 
Kerstviering 
Donderdag 21 december vieren we het 
kerstfeest op school. Op dit moment is de 
invulling van het programma nog niet rond. 
U ontvang hierover z.s.m. informatie.  
De groepen 1 en 2 zijn donderdagmiddag 
vrij. Vrijdagmiddag om 12.00 uur begint 
voor alle groepen de kerstvakantie. 
 
Agenda 
 
 
4 dec. 

 
Start kerstkaart in actie 
Generale repetitie gr 1 tm 4 

 
5 dec. 

 
Sinterklaasfeest. 
Groep 1 tm 8 middag vrij. 

 
11 dec. 

 
OR vergadering 

 
12 dec. 

 
Mogelijke stakingsdag, info volgt 

 
14 dec. 

 
Leerlingenraad 

 
21 dec. 

 
Kerstviering op school. 
Groep 1 & 2 middag vrij 

 
22 dec. 12.00 
uur tm 7 
januari 2018 

 
Kerstvakantie 
Groepen 1 tm 8 middag vrij 

 
8 januari 

 
Eerste schooldag in 2018: 
nieuwjaarsborrel 

 
Wij wensen iedereen een superleuke 
sinterklaas en ontzettend fijne feestdagen! 

 

              
 
 
 
 
 
 
Namens het team, Michelle Homburg 


