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Beste ouders,
Wat is het toch een rare tijd waarin we momenteel leven. Net als je denkt dat we het ergste gehad
hebben, duikt er een Britse variant van het Coronavirus op en worden de maatregelen nog strenger.
Ik ben zo benieuwd hoe het met u gaat. Of het thuis nog allemaal te organiseren is. Met elkaar thuis
werken en studeren met daarnaast nog alle normale dagelijkse werkzaamheden, het zal lang niet altijd
mee vallen!
Op school doen we keihard ons best om de kinderen en u zo goed mogelijk te ondersteunen bij het
thuisonderwijs. En ik hoor van de collega’s prachtige en ontroerende verhalen over hoe het onderwijs
thuis opgepakt wordt. Ik heb daarvoor grote bewondering en complimenteer u en de collega’s daar van
harte voor!!
Naast het thuis onderwijs verzorgt het team ook de noodopvang voor “kwetsbare” kinderen en voor
kinderen van ouders in cruciale beroepen. Net zoals op veel andere scholen zien we dat hier steeds meer
gebruik van wordt gemaakt. De groepen beginnen behoorlijk vol te lopen. In de noodopvang zitten alle
leeftijden door elkaar. De kinderen komen uit alle groepen. Dat maakt het werken in de noodopvang extra
ingewikkeld maar ook uitdagend en leuk!
Grote dank aan Helmi, Lida, Marlise en Frank die er voor de kinderen in de noodopvang een leuke tijd van
maken. We verwachten en hopen van harte dat we onze kinderen weer op maandag 8 februari mogen
ontvangen.
De Wegwijzer valt sinds 1 januari jl. onder de scholenkoepel van Kopwerk. Deze overgang heeft meer
gevergd dat deze ene zin doet vermoeden. Zo heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden zijn de
financiële, salaris en personele administratiesystemen overgedragen en aangepast en moeten er allerlei
contracten en bankrekeningen worden overgezet. Een ingewikkeld proces waar u gelukkig weinig mee te
maken heeft gehad.
De Corona maatregelen vertragen enigszins de onderwijskundige plannen op de Wegwijzer. Graag hadden
we na het positieve inspectiebezoek willen doorpakken en op woensdag 17 en donderdag 18 februari
andere Montessori scholen en integrale Kind centra willen gaan bezoeken. Om te bekijken hoe zij modern
gepersonaliseerd Montessori onderwijs hebben vorm gegeven. Maar door het Corona virus moeten die
plannen helaas dus even de ijskast in.
Natuurlijk staan we niet helemaal stil. Op de studiedag van donderdag 18 februari a.s. bespreken we met
elkaar het schoolplan voor de komende jaren. Waar zijn we goed in, wat moet beter en hoe en wanneer
gaan we dat verbeteren.
De studiedag van 17 februari die we onder voorbehoud gepland hadden, gaat dus niet door.
Binnen afzienbare tijd heeft ook onze schoolwebsite een ander uiterlijk. Helemaal aangepast aan de eisen
van deze tijd. Er zijn gesprekken gaande met diverse aanbieders waar wij een web pitch (onlinepresentatie) van hebben bijgewoond. Wij houden u op de hoogte!
Team
Juf Ellen is weer teruggekeerd van haar zwangerschapsverlof en geeft op woensdag en donderdag les aan
de kleuters.
Meester Wim stopt per 1 februari met zijn werkzaamheden op de Wegwijzer. Helaas hebben er geen
geschikte kandidaten op de vacature gesolliciteerd. Daarom is er de volgende oplossing bedacht:
Juf Lida neemt drie dagen de groep en juf Lieneke twee dagen. Vanuit Kopwerk neemt de bovenschools

intern begeleider enkele IB taken van Lida over.
Juf Mary is nog ziek. Het ziet er niet naar uit dat zij op korte termijn haar werkzaamheden kan hervatten.
Vijf gelijke lesdagenmodel
De MR is gevraagd om bij de ouders onderzoek te doen naar het draagvlak voor de invoering van het vijf
gelijke lesdagenmodel op de Wegwijzer. Dit model houdt in dat alle groepen elke dag van 08.30 tot 14.00
naar school gaan. Tussen de middag hebben de kinderen samen met de leerkracht een half uur
lunchpauze. U hoort daar binnenkort meer over.
Cultuureducatie in de school
”Wij kunnen een kind niet leren om kunstenaar te zijn, maar we kunnen hem helpen bij de ontwikkeling
van een oog dat ziet, een hand die gehoorzaamt en een ziel die voelt”. (Maria Montessori)
Wij vinden het heel belangrijk dat cultuureducatie een belangrijkere plaats in neemt in ons onderwijs.
Mede daarom ben ik, juf Marieke, gestart met de opleiding voor intern cultuurcoördinator. Hierbij hoort
onder andere het opstellen van een beleidsplan waarin beschreven zal worden waarom, hoe en wat we aan
cultuureducatie willen gaan doen de komende jaren op onze school.
Om dit alvast een start te gaan geven gaan we zodra we allemaal weer op school aan het werk mogen aan
de slag met het thema kunst. Iedere groep gaat dan een aantal weken aan de slag rondom een kunstenaar
waarna de kinderen een eigen schilderij zullen maken wat te zien zal zijn in een digitaal museum. Zodra
we hiermee gaan starten zal hier nog meer informatie over komen. Maar mocht u alvast een indruk willen
krijgen kijk dan eens op www.kunstweken.nl
Ook mochten we, om cultuureducatie op school te verbeteren/uit te breiden, als school vanuit een
subsidie van het ondernemerfonds in Enkhuizen materiaal aanschaffen wat daarbij gebruikt kan worden.
Wij hebben ervoor gekozen om een mooie digitale camera, microfoon, standaard en een greenscreen
achtergrond aan te schaffen waarmee de kinderen onder andere aan de slag kunnen met fotograferen,
filmen, het bewerken hiervan en het maken van stopmotion filmpjes. Daarnaast hebben we passend bij
het thema wat boeken over kunst en kunstenaars aangeschaft. We hopen hier natuurlijk heel veel plezier
van te hebben en u mooie beelden te kunnen tonen.
Mocht u vragen of ideeën hebben rondom cultuureducatie op school of bent of weet u iemand die hierin
een rol kan spelen dan horen wij dit graag.
Groet, Juf Marieke
Elfstedentocht
Afgelopen weekend leek het even écht winter te worden. Er lag sneeuw en het
kwik bleef onder nul. Zou het dan toch?
Helaas was het maar voor even en kunnen de schaatsen op zolder blijven. Om
onze kinderen toch nog een winters gevoel te geven, hebben we een heuse
Elfstedentocht georganiseerd voor de gehele school. Alle kinderen kregen deze
week een stempelkaart en enkele plaatsnaamborden met daarop de 11 Friese
steden die normaliter tijdens de tocht aangedaan worden (en inderdaad
Hindeloopen is met twee o's).
Inmiddels zijn veel kinderen enthousiast geworden en zijn zij begonnen met
wandelen, fietsen, steppen, skeeleren en zelfs klunen. Het zou leuk zijn
wanneer u tijdens de tocht wat leuke kiekjes deelt met ons. En voor de
kinderen die nog niet geweest zijn is er één groot voordeel. Zij hoeven zich niet
druk te maken om de dooi. Ook volgende week hangen de bordjes er nog.

Ga dus even lekker naar buiten na een ochtend
online werken. Veel plezier èn wie weet komt er
nog een moment waarop we ècht de ijzers kunnen
onderbinden.
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School gesloten i.v.m. Corona maatregelen
Gewone lesdag (De studiedag gaat niet door)
studiedag team (leerlingen vrij)
vrije dag voor team en leerlingen (nog tegoed van Harddraverij)
Voorjaarsvakantie

