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Daltonontwikkelingen 
De ‘ouder op bezoek’ middag was een 

groot succes! Veel 

ouders/opa’s/oma/s/ooms en tantes 

kwamen een kijkje nemen in de groepen. 

De leerlingen hebben vertelt over het 

werken in de groep, de (stille) werkplekken 

en het werken met de taakbrief. De data 

voor de ‘ouders op bezoek’-middagen voor 

aankomend schooljaar worden mee 

genomen in de kalender. 

Daarnaast willen we aankomend 

schooljaar gaan starten met een 

keuzekast. In deze kast zitten 

verschillende opdrachten op gebieden als 

taal, rekenen en lezen maar ook op het 

gebied van bewegen, natuur en techniek 

en muziek. De keuzekast wordt gekoppeld 

aan de huidige taakbrief. Door middel van 

de keuzekast kunnen kinderen zelf een 

keus maken uit de verschillende 

onderdelen en werken aan eigen 

leerdoelen.  

Nieuws uit de groepen 
Even een berichtje uit groep 5.. 

Groep 5 is altijd aardig en helpen elkaar. 
Soms een beetje ondeugend maar wel 
heel lief tegen de juf en elkaar. Als 
kinderen ergens mee zitten helpt groep 5 
ze en troosten ze elkaar. Soms een grapje 
tussen door maar daarna weer hard 
werken en zo zit het maar. De leerlingen 
zijn: Amber, Amy, Milou, Beren, Hanna, 
Daniek, Anouk, Kelsey, Nadien, Nicolet, 
Kay, Sven, Morrison, Tiem, Pim. 
De juffen zijn, Mienke, Sharon, Selina. 
 
We hebben elk jaar sportdag en dat is 
heel leuk. We hebben nu elke woensdag, 
donderdag of vrijdag een spreekbeurt en 
dat is heel leuk. Maar we vinden het 
allemaal best wel spannend omdat het 

onze eerste keer is. Maar als we het 
hebben gedaan zijn we heel blij. 
 
Groetjes groep 5 

 
Nieuwe collega’s 
Even voorstellen: juf Janneke van groep 5 

Mijn naam is Janneke 

Visschedijk. Ik ben 20 

jaar en ik woon in De 

Lutte. Ik kom komend 

schooljaar stage lopen 

op kbs De Wegwijzer. 

De Wegwijzer spreekt 

mij erg aan vanwege 

het Daltononderwijs. 

Ik denk dat een jaar ervaring op deze 

school een mooie toevoeging is op mijn 

beeld van het onderwijs en op de 

leerkracht die ik wil zijn. Naast school ben 

ik erg actief op het gebied van muziek. Ik 

hoop dan ook dat er naast de verplichte 

lessen tijd over blijft om de leerlingen 

hiervoor te enthousiasmeren. Ik heb zin 

om te starten en wens iedereen alvast een 

fijne vakantie! 

Vriendelijke groeten, Janneke Visschedijk 

Even voorstellen: juf Esther van groep 7 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is 

Esther Krikke en ik 

ben de nieuwe juf 

op de Wegwijzer, 

spannend, maar ik 

heb er onwijs veel zin in! Ik woon samen in 

Losser met Ronald Klieverik, onze twee 

dochters Noah en Lotte en ons hondje 

Dribbel. Ik kom uit Enschede, maar woon 

al 13 jaar in Losser. Voorheen werkte ik op 

KBS Pax Christi in Overdinkel, maar ik  
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wilde wel eens kijken hoe het in Losser is 

op een basisschool. 

En dat werd de Wegwijzer, waar ik 19 jaar 

geleden ook al mijn loopbaan als juf ben 

begonnen. Samen met jullie hoop ik er 

een supergave tijd van te maken en ik zal 

snel langskomen om kennis te maken met 

mijn nieuwe groepen. Tot dan! 

Groetjes juf Esther    

Ouderbedankmiddag 

Wij nodigen ouders hierbij graag uit voor 
de ouderbedankmiddag, en wel op 
maandag 9 juli om 13.15 inloop en om 
13.30 uur start van het programma.  
Wees welkom op De Wegwijzer, de koffie 
staat klaar! 

 
 

Afscheidsavond 

Dinsdagavond 17 juli is de afscheidsavond 

voor groep 8. Het hoogtepunt van deze 

avond is natuurlijk de musical “Help, het 

bruidspaar is kwijt”. Ouders, broertjes en 

zusjes van de kinderen uit groep 8 zijn van 

harte uitgenodigd op deze avond. 

Iedereen heeft de afgelopen weken hard 

gewerkt: teksten leren, dansjes oefenen 

en decors maken. We zijn benieuwd! De 

kinderen uit groep 1 t/m 7 zullen dinsdag 

17 juli ’s middags de musical bekijken. 

Opa’s, oma’s, ooms en tantes zijn ook 

welkom. Op de avond zijn de ouders, 

broertjes en zusjes welkom en zal 19.45 

uur de zaal open zijn en om 20.00 start de 

musical. Groep 8: veel plezier en succes! 

Laatste schooldag  
De laatste schooldag voor de leerlingen 
van groep 2 t/m 7 is vrijdag 20 juli. De 
leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij.  
We verwachten alle leerlingen op 

maandag 4 september weer op school. 

Fijne vakantie! 

We hebben nog drie weken te gaan en 

dan start de zomervakantie. Wij wensen 

iedereen alvast een superfijne, goede, 

gezellige vakantie toe! 

Agenda 
 
Maandag 9 juli Ouderbedankmiddag 

Rapporten mee 

Dinsdag 10 juli 
Donderdag 12 juli 

Oudergesprekken 
16.00 en 20.00 uur 

  

Dinsdag 17 juli Musicalmiddag voor 
kinderen en familie 
Avond voor ouders 

Vrijdag 20 juli Laatste schooldag 
Kinderen middag vrij 

Maandag 4 sep Eerste schooldag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met hartelijke groeten,  
 
team De Wegwijzer 


