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Beste ouders/verzorgers,
Wat waren we blij dat we de kinderen op maandag 8 februari weer in levende lijve op school
mochten verwelkomen! En in menig gezin zal er ook een zucht van verlichting zijn geslaakt.
We zijn nu na de heropening van de school een paar lesweken onderweg en ik constateer met
genoegen dat het ondanks de aanpassingen prima verloopt. Complimenten ook aan u voor uw
flexibiliteit. Daarnaast heeft de Wegwijzer natuurlijk ook een geweldig team met fijne collega’s die
er alles aan doen om voor uw kind(eren) in dit rare schooljaar goed onderwijs te verzorgen.
Toch zijn we afgelopen zondag helaas geconfronteerd met een aantal besmettingsgevallen bij
kinderen van de Wegwijzer. Dat heeft ertoe geleid dat de kleuterbouw en de middenbouw weer een
paar dagen online onderwijs hebben gekregen.
Gezien de Corona piek in West Friesland sluit ik niet uit dat er in de toekomst meer
Coronabesmettingen bij kinderen of personeel van de Wegwijzer geconstateerd zullen worden.
Schoolzwemmen
Hieronder het bericht van de coördinator Zwemzaken van het Enkhuizerzand.
Het is zeer goed nieuws dat de zwemlessen voor kinderen tot en met 12 jaar vanaf dinsdag 16 maart hervat mogen
worden.
Dit wil zeggen dat er voorlopig alleen mag worden gestart met de particuliere zwemles. Met als doel kinderen tot 12
jaar hun A-B en C diploma kunnen behalen.
Helaas wordt er nog niet gesproken over het geven van schoolzwemmen.
Zodra er andere ontwikkelingen zijn laat ik u dit weten.
Met vriendelijke groet,
Franciena de Vries .
Coördinator Zwemzaken
En zo gauw als het schoolzwemmen weer mag hoort u dit ook van ons
Een prachtig kunstwerk, een eigen museum...met echte museumshop!
Inmiddels zijn alle groepen gestart met een bijzonder project beeldende vorming: De Kunstweken. In iedere bouw
speelt deze periode één kunstenaar de hoofdrol. De onderbouw werkt over Kandinsky, groep 3 over Keith Haring, in de
tussenbouw staat Van Gogh centraal en in de bovenbouw Picasso. Na de kennismaking met de kunstenaar zijn we in
alle groepen aan de slag gegaan met de opdrachten. Tijdens De Kunstweken is ieder kind een echte kunstenaar en
maakt uiteindelijk ook een eigen schilderij. Van dit schilderij ontvangt ieder kind een gedrukte kaart. Maar dat is nog
niet alles, uiteindelijk zal dit schilderij te zien zijn in een persoonlijk museum op internet waar het bekeken kan
worden door familie, vrienden, kennissen. En dan is er nog een echte museumshop waar leuke aandenkens kunnen
worden besteld met het schilderij van de kinderen.
Benieuwd naar alle prachtige kunstwerken, nog even geduld en dan zullen ze te bewonderen zijn. Maar hierbij al wel
een klein voorproefje vanuit de verschillende bouwen.

Team
Ellen is al weer een paar weken, op woensdag en donderdag, lekker aan de slag bij de kleuters. Op
de andere dagen is Marieke in de kleutergroep.
Nienke is met zwangerschapsverlof. Op woensdag en donderdag vervangt Marieke en op vrijdag doet
Frank dat.
In groep 8 is Marlise de gelederen komen versterken. Eigenlijk zou Lieneke Swart twee dagen in
groep 8 komen maar door omstandigheden is dat niet doorgegaan.
Even voorstellen… (onze stagiaire bij de onderbouw)
Hoi,
Ik ben Tessa, 24 jaar oud en ik woon in Enkhuizen met mijn dochter. Op het moment doe ik de opleiding
onderwijsassistent in Hoorn en zit ik in mijn tweede leerjaar. Ik loop nu tot de zomervakantie stage in groep 1/2 en
tot nu toe bevalt mij dat heel goed. Ik ben er op de donderdag en de vrijdag.
Ik hoop alle ouders een keer voorbij te zien komen bij het halen of brengen van de ouders en tot de zomervakantie
gaan we er een leuke tijd van maken met z’n allen.
Groet,
Tessa
5 gelijke lesdagenmodel
Als het goed is heeft u van de MR een vragenlijst gekregen over het 5 gelijke lesdagenmodel. We zijn
heel benieuwd naar uw reacties. Een voordeel is dat we nu al met het 5 gelijke lesdagenmodel
werken (op de woensdag na) en u dus kunt ervaren hoe dit model in de praktijk werkt.
Inspectierapport
We hebben het definitieve rapport van de inspectie ontvangen. Daarin wordt bevestigd wat ons
mondeling al was medegedeeld. Op alle indicatoren scoort de Wegwijzer een voldoende!
Dat wisten we natuurlijk al, maar het is altijd prettig om het definitief bevestigd te zien.
Door het wegvallen van de eindtoets in 2020 heeft de inspectie de eindresultaten niet kunnen
beoordelen.
Vanaf nu kunnen we weer gaan bouwen en ontwikkelen richting een Integraal Montessori Kind
Centrum. Een kind centrum waar ieder kind op gepersonaliseerde Montessoriaanse wijze werkt aan
zijn/haar ontwikkeling. Een eerste stap hebben we daar op de studiedag van donderdag 18 februari
mee gemaakt.
Het volledige inspectierapport kunt u vanaf 15 maart inzien op de inspectiesite
http://www.onderwijsinspectie.nl/

Studiedag 18 februari 2021
Op de studiedag zijn we terug gegaan naar de basis van ons Montessori onderwijs. Het was erg fijn
om na een aantal jaren die in het teken stonden van de inspectie weer eens stil te kunnen staan bij
de doelen en kernwaarden van ons Montessori onderwijs. En te kunnen benoemen waar we goed in
zijn en waar we nog in moeten ontwikkelen.
Momenteel zijn we bezig de opbrengsten van deze studiedag te verwerken in het schoolplan en
acties te benoemen op de korte, middellange en lange termijn. We houden u daar vanzelfsprekend
van op de hoogte. Liefst weer eens in fysieke vorm op een kwaliteitscafé. Maar dat duurt
waarschijnlijk nog wel even.
Gedeelde conclusie is dat het Montessori onderwijs op de Wegwijzer kinderen de gelegenheid moet
bieden zich individueel te ontplooien. Dit met behulp van een zo breed mogelijk aanbod in een
uitdagende omgeving. Saamhorigheid, ontwikkelfases van het kind, kind centraal, kosmisch
onderwijs, Rots en Water, Montessorimateriaal, de leercirkel en creativiteit zijn specifieke termen die
op de studiedag veel genoemd werden en kenmerkend (moeten) zijn voor het onderwijs op de
Wegwijzer.
Hartelijke groet,
Tim Toornstra

