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Snuffelstage bij de kleuters
In beide kleuterklassen ‘doen’ twee leerlingen van het RSG hun ‘snuffelstage’. Leuk is dat het ook twee oud-leerlingen
zijn van De Wegwijzer; Jasmijn en Fee keren voor deze week even terug naar de kleuterklas 😊
Crea circuit!!
Het creatief circuit op de vrijdagmiddag is alweer enkele weken oud en wat worden er weer een creatieve activiteiten
gekozen! Speksteen bewerken, weven, koken e.d. zijn favoriet! Mocht het u leuk lijken om te helpen bij het
begeleiden bij het Creatief Circuit, geeft u zich dan alstublieft op bij de leerkracht of bij Helmi. Het is altijd een
gezellige middag gebleken!
SchoolApp
Het komt steeds meer voor dat wij, het team van de Wegwijzer een zogenaamd ‘pusbericht’ versturen via de
SchoolApp. Zeker wanneer we ouders iets snel moeten laten weten.
Wij willen u dringend verzoeken om deze SchoolApp op uw smartphone te installeren. In deze nieuwsbrief linken wij
even naar de uitleg hoe de SchoolApp te installeren en te gebruiken. <<<< KLIK HIER >>>>
De leescode die u nodig heeft kunt u vervolgens opvragen bij Helmi.
Overigens is het ook wenselijk dat u zich aanmeldt bij het Schoolportaal via de website onder de menuknop: ouders
Altijd handig wanneer er iets wijzigt in uw persoonlijke omstandigheden. Een ander adres, telefoonnummer,
noodnummer of e-mailadres 😊
Emailadres
Mocht u uw e-mailadres nog niet hebben doorgegeven aan Helmi, wilt u dit dan alstublieft nog doen? Dan maken wij de
administratie weer up-to-date zodat u geen bericht meer hoeft te missen 😉
Agenda
Maandag 4 februari proefles FitKids voor de kinderen van de midden en tussenbouw bij ESC. Er zijn nog twee ouders ,
of eigenlijk auto’s, nodig om de kinderen heen en terug te rijden 😉. Misschien wilt u ons helpen?

Enkele huisregels …
Middenbouw(groep 3,4,5):
Tussenbouw(groep 4,5,6):

13:00 uur-13:45 (+-25 kinderen)
13:45 uur - 14:30 (+- 25 kinderen)

Graag wel het verzoek om een kwartier van tevoren aanwezig te zijn, zodat we de eerste les om 13:00 uur kunnen
starten. Dit geldt natuurlijk ook voor de tweede groep.
Aantal huisregels voor de kinderen:
-

Dragen van sportkleding.
Dragen van sportschoenen.

Veel plezier in ieder geval!

