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Onderwijsontwikkelingen 
Afgelopen dinsdag hebben we met het 
hele team een studiemoment gehad met 

als thema Dalton. Het komend 
jaar gaan we verder met de 
ontwikkeling van Dalton. Hier 
krijgen we hulp bij van Vera 
Otten van Saxion Deventer. De 
focus ligt op de betrokkenheid 
van kinderen verder vergroten 
om zo het leerplezier te 
verhogen.  

 

Schooltijden 
We merken de laatste tijd dat een aantal 
kinderen te laat op school komt. Voor de 
duidelijkheid nogmaals de afspraken 
omtrent de schooltijden: 
Vanaf 8.20 uur zijn de kinderen op De 
Wegwijzer welkom. De kinderen van de 
groepen 1-2 en groep 3 (tot aan de 
herfstvakantie) mogen door hun ouders 
naar binnen worden gebracht. De overige 
leerlingen vragen wij afscheid te nemen 
van hun ouders op het schoolplein of in de 
hal van de school. Om 8.30 uur beginnen 
de lessen en gaan de deuren dicht.  
 

Greune deal 
De groepen zijn allemaal voorzien van 
nieuwe afvalbakken, zodat we met 
elkaar meer letten op het scheiden van 
afval. Dit hebben we te danken aan de 
gemeente en de energy challenges.  
 

 
 

Nieuwe cv ketels 
Maandag 2 december krijgen we 
nieuwe cv-ketels. De monteurs gaan 
dan hard aan de slag. Het kan zijn dat 
we enige tijd geen verwarming hebben. 
Graag de kleding hierop aanpassen. 
Een lekkere warme trui!  
 

 
 

Sinterklaascircuit 

De kinderen uit de verrijkingsgroep 
hebben voor de groepen 3 tm 8 een 
sinterklaascircuit ontwikkeld en we gaan 
hier vrijdagmiddag mee aan de slag! Goed 
gedaan! We hebben er zin in!  
 

Sinterklaas 
Hij komt, hij komt… die lieve goede Sint. 
Op zijn verjaardag donderdag 5 december 
is De Wegwijzer the place to be! 
Sinterklaas bezoekt `s morgens vanaf 9.00 
uur onze school samen met zijn pieten. 
De groepen 1 tot en met 4 en de kinderen 
van Calimero vieren het feest voornamelijk 
in de hal. Ze zullen optredens voor 
Sinterklaas en zijn pieten verzorgen.  
’s Middags om 12.00 uur zijn de 
kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij! 
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De groepen 5 tot en met 8 vieren het feest 
in de eigen groepen. Natuurlijk komt 
Sinterklaas in alle groepen op bezoek.  
Op woensdag 4 december is de generale 
repetitie gr. 1 t/ m 4 in de hal voor ouders 
van 11.15 tot 12.15 uur. Wees welkom! 

 
Adventsvieringen 
Terwijl Sint nog in het land is, hebben we 
dinsdag 10 december de eerste 
adventsviering met z’n allen. De laatste 
viering valt in de grote kerstviering. 
 

Kerstviering 
Donderdag 19 december vieren we het 
kerstfeest op school. Op dit moment is de 
invulling van het programma nog niet rond. 
U ontvang hierover z.s.m. informatie.  
De groepen 1 en 2  zijn donderdagmiddag 
vrij. Vrijdagmiddag om 12.00 uur begint 
voor alle groepen de kerstvakantie. 

 
Gezinsviering 

Zaterdag 14 december tussen 19.00 u – 

20.00 u. ontmoeten we u en jou graag in 

de H. Maria Geboortekerk voor een 

bijzondere Thomasviering. L.E.D it be. Het 

is bedoeld voor iedereen die gelovig, 

ongelovig, jong of ouder is. ‘L.E.D it be’ is 

het thema dat zal verrassen en uitdagen in 

tekst, beeld, zang (Vivace), gesprekken en 

opdrachtjes in De Heilige Chaos. 

Van harte welkom namens Thomas en Co. 

Bijzondere kerstlunch 
Wie kent er iemand in zijn omgeving die 
alleen/eenzaam is en een heerlijke lunch 
inclusief Live muziek verdient op tweede 
kerstdag? Onze betrokken, lieve collega 
en ouder Selina wil tweede kerstdag een 
lunch voor alleenstaande /eenzame 
mensen verzorgen. Jong en oud helpen 
haar dit te organiseren. Ken of ben jij 
iemand die hier bij wil zijn? Mail naar 
Selina, seulderink@skolo.nl. Fijne kerst!  
 
Agenda 
 

 
 
4 dec 

 
 
Generale repetitie 

 
 
5 dec. 

 
Sinterklaasfeest 
Gr 1 t/m 4 12.00 uur vrij 

 
9 dec. 
 

 
MR-vergadering 

 

19 dec. 
 

Kerstviering op school. 
Groepen 1 & 2 middag vrij 

20 dec. 

21 tm 5 jan 2020 
 

 
12.00 uur start Kerstvakantie 

 
26 dec 

 
Kerstlunch locatie Wegwijzer 

 

 
6 januari 

 
Eerste schooldag in 2020 

 

Wij wensen iedereen een leuke sinterklaas 

en hele fijne feestdagen!  

Namens het team, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

mailto:seulderink@skolo.nl

