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Dalton/Schoolontwikkeling 
Vanaf de zomervakantie wordt er tijdens 
de vrijdagmiddag groepsoverstijgend 
gewerkt. Dat betekent dat de leerlingen 
van de groepen 3-4-5 gemixt werken, dit 
geldt ook voor de leerlingen uit de groepen 
6-7-8. Elke 4 weken zijn er nieuwe 
activiteiten. Denk hierbij aan: drama, 
muziek, techniek etc. De afgelopen 3 
weken is er gewerkt aan het thema 
landen. De landen die aan bod zijn 
gekomen zijn: Duitsland, Frankrijk, China 
en Spanje. Tijdens deze lessen hebben 
leerlingen informatie gekregen over een 
bepaald land, de taal gehoord en 
geoefend en afgesloten met een muziek- 
of crea-opdracht. Aankomende vrijdag is 
de laatste les over dit thema.  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorleeswedstrijd 

Voorleeswedstrijd 
Afgelopen zaterdag vond de 
voorleeswedstrijd plaats. Dana uit groep 7 
heeft ons heel goed vertegenwoordigd 
maar heeft helaas niet gewonnen. Wij zijn 
enorm trots op haar, super Dana!  
  
Data kalender 
Zo af en toe komt er een vraag over data 
en vakanties. Aan het begin van het 
schooljaar is er een kalender rondgemaild, 
die ook te downloaden is op de site,  en 
deze en andere informatie biedt. 
Daarnaast brengen wij u in de nieuwsbrief 
ook iedere maand over de vrije dagen op 
de hoogte. Op onze schoolwebsite staat 
ook een bijgewerkte versie! 
 
Rapport en oudergesprekken 
Maandag 25 februari gaan de rapporten 
mee. De oudergesprekken zijn gepland op 
maandag 25 en woensdag 27 februari.  
U ontvangt een uitnodiging per mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolzelfevaluatie 
Als school vinden wij het belangrijk wat 
jullie, ouders en kinderen, van ons 
onderwijs vinden. Wat kunnen wij op De 
Wegwijzer verbeteren en wat  moeten we 
ook vooral blijven doen? Daarom volgt in 
de komende periode een uitnodiging om 
een vragenlijst in te vullen. Alvast hartelijk 
dank voor jullie medewerking! 
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Hulp: Bibliotheek op school 
Het ontwerp voor de bieb heeft u in de 
vorige nieuwsbrief kunnen zien. Wij zijn op 
zoek naar ouders die, na de opening in 
mei, een half uur tot uur per week mee 
zouden willen werken met het op orde 
houden van de boekenkasten en het 
scannen van boeken en pasjes van de 
leerlingen. Heeft u belangstelling om eens  
per maand of per 14 dagen te helpen? 
Laat het ons weten op wegwijzer@skolo.nl 
of geef u op bij Michelle of Mienke.  
 

 
 
 
Energy challenge 
De verrijkingsgroep heeft de opdracht 
gekregen om het energieverbruik op 
school te verlagen. Zij hebben zich als 
team ‘Energywijzer’ met eigen logo en 
filmpje vorige week gepresenteerd bij de 
kick-off waar diverse scholen 
vertegenwoordigd waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook hebben zij uitleg gekregen van de 
‘slimme meter’ waardoor kinderen actief 
betrokken worden bij de energierekening.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zorgplein 
Aanstaande dinsdagochtend staat het 
Zorgplein weer klaar voor u. De 
bibliotheek, de gemeente en de GGD 
staan klaar voor al uw vragen!  
 
Carnaval 
We vieren vrijdag 1 maart carnaval op 
school.  We vragen u de kinderen deze 
dag geen spuitbussen en confetti mee te 
laten nemen. Er is al een mail uitgegaan 
voor ouderhulp: welkom, alaaf!  
 

 
Namens team De Wegwijzer 
Michelle Homburg 

Agenda  
 
5 febr. 

Zorgplein 8.20-9.00u 
Om 12.00 uur alle 
leerlingen vrij i.v.m. 
Grootwerkmoment 

15 februari  Talentenmiddag 
 
16 febr.-24 febr. 

 
Voorjaarsvakantie 

 
25 febr. 

 
Dalton rapport mee 

 
25 febr. en 27 
febr.  

 
10 min gesprekken 
(Groep 5-8 
driehoeksgesprekken) 

  
 
 3 en 4 maart 

 
Alle leerlingen vrij 
i.v.m. carnaval 

15 maart Mogelijke staking 


