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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! 
 

 
 

Gouden vakantie; Gouden 
weken; Gouden ballon 
Maandag gaan we weer starten en willen 
we alle kinderen uitnodigen hun gouden 
moment mee te nemen, het zij geprint, 
gedrukt of wanneer niet mogelijk mailen 
naar de nieuwe leerkracht. Mocht een foto 
niet lukken dan zou een mooie tekening of 
souvenir ook prima oplossing zijn. Graag 
willen we de mooie momenten met elkaar 
delen. 

 
Kennismakingsavond 
Graag nodigen wij u uit voor de 
kennismakingsavond op dinsdagavond 
10 september tussen 17.00 en 18.30 uur 
samen met uw kind. Dit is in plaats van 
de bekende algemene informatieavond.  
Graag willen we u samen met uw kind 
kennis laten maken met de nieuwe 
leerkracht(en) en de nieuwe groep. De 
koffie staat klaar en het programma volgt, 
tot dan!  

 

Kalender 

In de eerste schoolweek ontvangen alle 
oudste kinderen een papieren kalender 
mee naar huis. Hierin kan iedereen bijv. 
de extra vrije dagen vinden en het 
gymrooster. We zijn erg blij dat we de 
ouders weer een 
papieren kalender 
kunnen aanbieden. 
Mede mogelijk 
gemaakt namens de 
ouderraad. Nog een 
speciale bedankje 
voor Marleen Kulk 
voor het schitterende 
ontwerp. 
 

 
Typen 
Dinsdag 27 augustus is er om 14.45 uur 
diploma-uitreiking in de hal van de school 
voor de kinderen die deel hebben 
genomen aan de typecursus die na 
schooltijd in de school heeft 
plaatsgevonden. Gefeliciteerd allemaal! 

 
 
Agenda 
 
 
Donderdag 29 aug. 

 
Openingsviering 

 
Dinsdag 10 sept. 

 
Informatieavond 

 
Maandag 16 sept. 

 
OR vergadering 

 
Voor iedereen een fijn Brueghel-weekend! 
 
Hartelijke groeten namens team De 
Wegwijzer 
 
 
 
 
 
 

     


