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Welkom terug! 
Welkom terug op De Wegwijzer! Hopelijk 
heeft iedereen een goede vakantie gehad 
en hebben de kinderen genoten. Een extra 
warm welkom voor onze nieuwe 
leerlingen, fijn dat jullie er straks zijn! Wij 
wensen alle kinderen, ouders en 
leerkrachten een heel fijn schooljaar toe. 
Wij zijn er klaar voor! 

 

Waterschade 
Helaas heeft ook de fikse hoosbui aan het 
begin van de vakantie onze school niet 
gemist. Zowel de hal en lokalen bij groep 3 
stonden flink onder water. Gelukkig 
hebben we het direct aan kunnen pakken 
en valt de schade mee. We kunnen 
aanstaande maandag gewoon starten in 
de eigen lokalen. Groep 3 heeft door de 
waterschade zelfs een kleine make-over 
gekregen: de vloerbedekking is vervangen 
voor linoleum! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Algemene ouderinfoavond 
Graag nodigen wij u uit voor de algemene  
informatieavond op dinsdagavond 18 
september om 19.30 uur. De koffie staat 
klaar en het programma volgt, tot dan!  
 

 
 

Gymrooster 2018-2019 

Maandag:    groepen 3 tot en met 8 
Donderdag: groepen 3 tot en met 8 
Denkt iedereen ook nog aan goed 
passend schoeisel voor de gymlessen?  
Aanstaande maandag is de gymles buiten, 
hiervoor is dus geen gymkleding nodig. 

 
Nieuw kleutermeubilair 
Naast de waterschade zijn ook de 
kleutergroepen aangepakt deze zomer. 
Een likje verf en nieuw meubilair, komt dat 
maandag zien!  
 
 
We hebben nog 
een paar stuks van 
de oude setjes 
staan. Voor 5 euro 
verkrijgbaar, op = 
op! Zeg het voort. 
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Schoolkalender 

De kalender kunt u vinden in de bijlage 
van de mail. Later deze maand ook op 
onze website www.wegwijzerlosser.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
 
 
Agenda 
 
 
Donderdag 7 sept. 

 
Openingsviering 

 
Maandag 18 sept. 

 
Informatieavond 

 
Dinsdag 24 sept. 

 
OR vergadering 

 
Voor iedereen een fijn Brueghel-weekend! 
 
Hartelijke groeten namens het team, 
Michelle Homburg 
 
 
 
 
 
 

     

hallo  

 

Belangrijk! 

Extra vrije momenten zijn: 

-Woensdag 7 november: vrij 
-Vrijdag 22 december: middag vrij 
-Donderdag 17 januari vrij 
-Dinsdag 6 februari: middag vrij 
-Vrijdag 19 april: middag vrij 
-Dinsdag 11 juni: hele dag vrij 
-Donderdag 20 juni: middag vrij 
-Laatste schooldag: middag vrij 

http://www.wegwijzerlosser.nl/

