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De beste wensen! 
Allemaal een heel fijn, gezond, gezellig en 
gelukkig 2018 toegewenst. Dat het voor 
alle kinderen maar weer een leerzaam, 
uitdagend en leuk jaar mag zijn!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwjaarsborrel & Daltonbord 
Maandagochtend aanstaande verzamelen 
we ons allemaal vanaf 8.30 uur in de hal. 
De kinderen mogen hun jas aanhouden. 
Na een kort woordje van onder andere 
Gerrit Dijkerman van de Nederlandse 
Dalton Vereniging gaan we met z’n allen 
naar buiten voor de onthulling van de 
nieuwe voorgevel. Hier zijn onder andere 
Marleen Kulk met haar ontwerp en René 
Hazekamp met het uitvoeren hiervan nog 
heel druk mee geweest. Het resultaat mag 
er zijn. Wees welkom! 
  
Juf Ans 25 jaar SKOLO 

Juf Ans ten Berge was 
op 14 december 25 
jaar in dienst van 
SKOLO en dat hebben 
we natuurlijk (klein) 
gevierd! De kinderen in 
de klas hadden een 
prachtige bos bloemen 
gemaakt en namens 
het team, bestuur en 
OR is Ans ook in de 
bloemen gezet.  
 
Juf Ans: van harte 
gefeliciteerd met deze 
mooie mijlpaal! 

Nieuw leesvoer en spelletjes 
Op dinsdag 12 
december is er 
gestaakt. Wij 
hebben een 
goede invulling 
kunnen geven 
aan deze dag. 

Zo hebben we nieuwe 
leesboeken en nieuwe 
spelletjes uitgezocht 
die de komende week 
in de groepen zullen 
komen. Ook hebben we samen de film 
‘Wonder’ bekeken. Een prachtige 
verfilming over een jongetje dat op school 
wordt gepest. 
 
Wij hopen natuurlijk dat aankomend jaar 
acties niet nodig zullen zijn. We merken 
helaas al wel dat het echt lastig is om inval 
voor zieke leerkrachten te vinden. 
 
Ouderraad bedankt 
Donderdag 21 december vierden we het 
kerstfeest op school. Het was enorm 
gezellig. Ouders bedankt voor alle lekkere 
hapjes en drankjes, heerlijk! Ook de 
ouderraad hebben wij deze avond bedankt 
voor hun enorme inzet en betrokkenheid.  
 
 
 
 

Samen lezen op de ochtend 
Vanaf januari gaan we met alle groepen 
tegelijk lezen om 8.30 op de maandag en 
woensdag. Dit doen we natuurlijk om het 
technisch- en stillezen te stimuleren. 
Daarnaast geeft het ons mogelijkheden 
om groepen samen te laten lezen of 
diverse leesactiviteiten naast elkaar aan te 
bieden. 



	  
 
 
NIEUWSBRIEF DE WEGWIJZER    
Januari	  2018	  
________________________________________________________________________________	  
	  

                      Nieuwsbrief De Wegwijzer   – nummer  5  –   januari 2018 

Voorleesdag 
Samen met de peuters van Calimero 
besteden we op donderdag 25 januari  
speciale aandacht aan de Voorleesdag 
2018. Kinderen uit de bovenbouw lezen 
kinderen uit de onderbouw voor. Ook 
zullen we zelf aan de slag gaan met het 
lezen en schrijven van gedichten.  
 
Reünie De Wegwijzer 

 
 
Op zaterdag 10 maart organiseren we 
vanwege het 50-jarig jubileum een grote 
reünie. Hiervoor zijn alle oud-leerlingen en 
oud-personeel van de school uitgenodigd! 
Van 16.00 tot 20.00 uur is het tijd voor 
herinneringen ophalen, ontmoeten en 
bijpraten onder het genot van een hapje en 
een drankje. Op facebook hebben wij hier 
ook een evenement voor aangemaakt waar 
foto’s van vroeger worden geplaatst. 
Inschrijven is mogelijk tot en met donderdag 
15 februari. Zeg het voort en meld je aan! 
https://www.wegwijzerlosser.nl/aanmelden/  
 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
De komende maanden zal er weer worden 
gewerkt aan de formatie voor het 
schooljaar 2018-2019. Het is belangrijk 
voor ons om te weten hoeveel leerlingen 
er zullen instromen. We vragen u om 
kinderen die volgend jaar 4 jaar worden 
aan te melden. Misschien kent u ouders 
met kinderen in die leeftijd, die hun kind op 
onze school willen aanmelden. Wilt u hen 

dan vriendelijk vragen om een afspraak te 
maken? Alvast bedankt! 
 
Agenda 
 
 
8 januari. 

 
Eerste schooldag 

 
15 januari 

 
Beeldhouwer in groep 5 

 
25 jan. 

 
Nationale Voorleesdagen 

 
29 jan. 
 

 
OR 
 

6 febr.  
 

Groot werkmoment. Alle 
kinderen middag vrij 
 

            
Namens het team, 
Michelle Homburg 
 

 
 
 
 
 
 


