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Daltonontwikkelingen 
Op dit moment wordt er in de groepen 
druk gewerkt aan verschillende periode-
doelen. In groep 4 zijn de leerlingen bv. 
bezig om zoveel mogelijk sommen t/m 20 
in één minuut te maken. Bij de keuzetaken 
van de taakbrief staan verschillende 
oefeningen waardoor de leerlingen blijven 
trainen om hun persoonlijke doel te 
bereiken. 
 
Afgelopen vrijdagmiddag hebben de 
leerlingen van groep 7/8 spelletjes 
gespeeld met de leerlingen van groep 3/4. 
Dit krijgt zeker een vervolg. Na de 
voorjaarsvakantie starten de groepen 3/4 
en 6 met ralfi-lezen. Een leerling van 
groep 3/4 wordt gekoppeld aan een 
leerlingen van groep 6, zodat het 
leesproces van beide leerlingen op deze 
manier wordt gestimuleerd.  

 
Bibliotheek bezoek 
Afgelopen dinsdag zijn we met alle 
groepen naar de nieuwe bieb geweest. 
We hebben de bieb bekeken, er is 
voorgelezen en we mochten zelf boeken 
uitzoeken om te lezen en die mochten ook 
nog eens mee naar school.  

 
Nieuws uit de groepen 
In deze nieuwsbrief de beurt aan groep 2: 
Groep 2 heeft de afgelopen tijd veel leuke 
dingen gedaan.  Op vrijdag 2 februari en 
vrijdag 16 februari zijn wij naar de 
speelzaal van de Imenhof geweest voor 

tennislessen. We vonden dit wel een 
beetje spannend, maar het was ontzettend 
gaaf. We hebben geleerd hoe we een 
tennisracket vast moeten houden en hoe 
we een bal moeten slaan.  

 
Vrijdag 9 februari was het carnaval. Wat 
zag iedereen er feestelijk uit. We hebben 
spelletjes gedaan en lekker gedanst. Het 
was een geslaagde ochtend. (Foto’s van 
het carnavalsfeest van alle kinderen zijn 
overigens te vinden op onze website.) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Voor maandag 5 maart staat er ook iets 
leuks op het programma. We gaan samen 
met groep 1 naar de voorstelling ‘Op 
Berenjacht’. 
 
Vastenactie 
 
Tijdens Vastenactie 2018 zamelen we 
geld in voor een project in Mbala in 
Zambia (Afrika). De Zusters van het Heilig 
Hart van Jezus en Maria helpen daar 
kinderen en volwassenen die het moeilijk 
hebben. 
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Gehandicapte kinderen hebben het extra 
moeilijk in Zambia Compound. Ze zitten 
meestal de hele dag verstopt in huis. 
Dankzij de zusters krijgen ze in de Victor 
Braun School voor gehandicapte kinderen 
onderwijs en fysiotherapie. De oudere 
kinderen leren matten en kleding maken. 
In deze school hebben de kinderen voor 
het eerst een eigen plaats waar ze 
vrienden maken en nieuwe dingen leren. 
Daarom vragen ze onze hulp! 
Van de paascommissie krijgt u z.s.m. 
aanvullende informatie over deze 
Vastenactie en de Sponsorloop. 
 

Aanmelding nieuwe leerlingen 
Binnenkort gaan we weer aan de slag met 
de formatie voor het schooljaar 2018-
2019. Het is voor ons belangrijk te weten 
hoeveel leerlingen er komend schooljaar 
instromen. We vragen u om kinderen die 
zijn geboren tussen april 2014 en juni 
2015 z.s.m. aan te melden.  
Mocht u vrienden of kennissen hebben 
met kinderen van deze leeftijd, waarvan u 
vermoedt dat deze kinderen bij ons 
worden aangemeld , wilt u dan zo 
vriendelijk zijn dit ook aan hen door te 
geven? 
 

Indian Dutch groep 5 - groep 6 
Dit jaar vindt het Indian Dutch toernooi 
voor onze groepen 5 en 6 plaats op 
dinsdag 20 maart.  
Groep 6: ochtend 
Groep 5: middag 
 
We wensen iedereen veel succes!  
En ja, ze kunnen nog wel wat supporters 
gebruiken…….u bent van harte welkom! 

 

 

 

Schoolfotograaf 
Op dinsdag 27 maart komt 
de fotograaf de kinderen 
weer mooi op de foto 
zetten! 
 
Agenda 

 

Met hartelijke groeten,  
team De Wegwijzer 

 
5 maart 
 

 
Groep 1& 2 voorstelling 
Groep 5 & 6 zwemmen 

 
6 maart 

 
Talentenmiddag 
bovenbouw 

 
8 maart 

 
Talentenmiddag 
onderbouw 

 
10 maart 

 
Reünie 16.00 – 
20.00 uur 

 
10 maart 

 
Presentatieviering 
Communie  

 
20 maart 

 
Indian Dutch groep 
5/6 

 
21 maart 

 
Stembureau op 
school 

 
27 maart 

 
Schoolfotograaf 

 
29 maart  

 
Paasviering Witte 
Donderdag 

 
30 maart 

 
Goede Vrijdag 
Middag: alle 
leerlingen vrij 

 
2 april 

 
Pasen. Tweede 
paasdag alle 
leerlingen vrij 

 
3 april 

 
Studiedag 
Leerlingen vrij 


