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Nieuwe collega  
Zoals jullie weten is er een vacature voor 

twee dagen in groep 5. Wij zijn verheugd 

jullie te mogen voorstellen aan Jimmy 

Teunis. Hij zal aankomend jaar op de 

maandag en donderdag onze groep 5 

gaan draaien. Wij heten Jimmy van harte 

welkom op De Wegwijzer en wensen hem 

veel plezier en succes in de nieuwe groep.   

Even voorstellen…  
Graag wil ik 

mezelf even 

voorstellen als 

nieuwe leerkracht 

van basisschool 

De Wegwijzer.  Ik 

ben meester 

Jimmy. In de 

afgelopen 9 jaar 

heb ik lesgegeven 

in Amsterdam 

West.  

Na de zomervakantie start ik bij jullie in 

groep 5. Hier ben ik op de maandag en 

donderdag te vinden. We gaan er samen 

een fijn jaar van maken! In mijn vrije tijd 

sport ik graag. Vooral salsadansen vind ik 

leuk om te doen. Loop straks gerust eens 

binnen om kennis te maken! Graag tot 

ziens! Groeten, Jimmy   

Doordraaiochtend maandag   
De kinderen van de groep 1, 2 en 3 zullen 

deze ochtend alvast om 8.30 uur een 

kijkje nemen en meedraaien in de nieuwe 

groep. Mooi even wennen aan de nieuwe 

juf(fen) voor de vakantie! Groep 4 zal 

alvast een eerste kennismaking met het 

werken met de Snappet op de 

maandagmiddag.  

 

Bouwen in Losser  
Zoals jullie waarschijnlijk al hebben 

gemerkt wordt er flink gebouwd en 

verbouwd in en om Losser. Ook voor De 

Wegwijzer zal dit consequenties hebben 

qua bereikbaarheid. Voor meer 

inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar 

de bijlagen en de mogelijkheden tot het 

downloaden van de bouwapp.  
  
Musical en afscheid groep 8   
Op dinsdag 9 juli voert groep 8 de 

eindmusical op. `s Middags om 12.30 uur 

begint de voorstelling voor alle kinderen, 

opa`s, oma`s en overige belangstellenden. 

`s Avonds om 19.30 uur begint de 

voorstelling voor genodigden. Momenteel 

is de groep druk bezig met de 

voorbereidingen. Groep 8: alvast veel 

succes gewenst!  

  

Jongens en meisjes van groep 8, We 

hopen dat jullie een fijne tijd hebben 

gehad op De Wegwijzer. We vinden het 

leuk om jullie nog eens terug te zien en te 

horen hoe het met jullie gaat en wensen 

jullie veel succes.  

 
  

Beste ouders verzorgers van groep 8, Een 

aantal van u ontvangt de nieuwsbrief voor 

de laatste keer, omdat uw zoon of dochter 
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onze school zal verlaten om naar het 

voortgezet onderwijs te gaan. Namens het 

team van De Wegwijzer wensen we u alle 

goeds voor de toekomst en bedanken  u 

voor het vertrouwen dat u in de school hebt 

gesteld gedurende de afgelopen jaren. 

Dankjulliewel en tot ziens!  

Biebapp  
Kinderen die in de zomervakantie niet of 

weinig lezen vallen al snel 1 á 2 

AVIniveaus terug in hun leesontwikkeling, 

blijkt uit onderzoek. Blijven lezen in de 

zomervakantie is daarom belangrijk. Dit 

kan heel goed met de Vakantie Bieb-app 

van de bibliotheek.  Deze zomer komen 

er meer jeugdtitels dan ooit. Voor ieder 

kind vanaf 6 jaar is er wat leuks te vinden. 

Voor meer informatie zie ook de website 

www.vakantiebieb.nl,  

 
Tevens krijgen de leerlingen een 

boekenlegger met informatie mee naar 

huis met verdere uitleg.    

Gouden weken  
De zomervakantie komt eraan en 

ondertussen zijn wij ook al weer bezig met 

de start van het nieuwe schooljaar. 

Schooljaar 2019-2020 willen we graag op 

een feestelijke manier openen. Zoals jullie 

van ons gewend zijn starten we de eerste 

weken met de ‘gouden weken’. Hierin staat 

de groepsvorming centraal.   

  

Om deze gouden weken op een mooie 

manier te openen, krijgen de leerlingen 

vrijdag 12 juli een gouden wegwijzerballon 

mee naar huis. (groep 1 donderdagmiddag 

al) Het is de bedoeling dat uw/zoon 

dochter, samen met deze  

ballon, op de foto gaat. Het liefst op het 

mooiste (gouden) 

moment van de vakantie. 

Deze foto kan dan de 

eerste dag na de 

vakantie mee worden 

genomen naar de nieuwe 

groep, zodat we deze 

samen kunnen bekijken 

en bespreken.  Alvast 

een ‘gouden’ 

zomervakantie 

gewenst  

  

  

Laatste en eerste schooldag   
De laatste schooldag voor de leerlingen 

van groep 2 t/m 7 is vrijdag 12 juli. De 

leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij. 

We verwachten alle leerlingen op maandag 

26 augustus weer op school.  

Fijne vakantie allemaal!   

Agen  
  
Maandag 8 juli  

  

Doordraaiochtend 

Oud papier  

Dinsdag 9 juli  Musicalmiddag 12.30 uur 

voor kinderen en familie 

Avond 19.15 inloop voor 

ouders en oudste 

zussen/broers  

Woensdag 10 juli  Laatste schooldag groep 8  

Vrijdag 12 juli  Laatste schooldag 

Kinderen middag vrij  

Maandag 26 aug  Eerste schooldag  
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     Zonnige groeten team De Wegwijzer  


