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Beste ouders,
Inmiddels ben ik alweer een maand werkzaam op de Wegwijzer. En ik kan niet anders zeggen dat ik het erg naar mijn
zin heb. Veel kinderen en ouders heb ik al leren kennen. Nog niet bij naam maar, hoewel niet mijn sterkste punt, komt
dat hopelijk ook nog wel.
Er heerst een erg fijne sfeer op school. Kinderen gaan op een prettige en sociale wijze met elkaar om. Dat geldt zeker
ook voor de collega’s. Daarnaast zijn zij zeer betrokken bij hun leerlingen en de school en werken zij ontzettend hard.
Want er is genoeg te doen.
Een onderwerp waar heel hard aan gewerkt wordt is het inspectiebezoek van 24 november a.s.
Op die dag willen wij de inspectie laten zien dat er sinds hun bezoek van november 2018, waar de Wegwijzer een zeer
zwakke beoordeling kreeg, veel verbeterd is.
Op de studiedag van woensdag 9 september jl. hebben we onder andere met elkaar het verbeterplan, wat naar
aanleiding van het vorige inspectiebezoek is gemaakt, geëvalueerd. We zijn trots te kunnen constateren dat we grote
stappen hebben gezet op de onderwerpen “didactisch handelen in de klas” en “zicht op ontwikkeling van onze
leerlingen”. Met name over deze twee onderwerpen was de inspectie niet tevreden. Maar we constateerden ook dat
we er nog niet zijn. Bepaalde zaken moeten nog verbeterd worden. Daar hebben we met elkaar afspraken over
gemaakt.
Na de herfstvakantie willen we u op een kwaliteitscafé laten zien welke ontwikkeling we met elkaar hebben
doorgemaakt.
Hartelijk groet,
Tim Toornstra
Vakanties en vrije dagen
Hoewel de vakantiedagen en andere vrije dagen op verschillende wijzen onder uw aandacht is gebracht, blijkt er toch
nog wat onduidelijkheid over te bestaan. Vandaar dat we ze hierbij nog een keer afdrukken. Wellicht een tip om dit
schema uit te printen en ergens op te hangen.
Let op: Omdat de harddraverij niet doorgaat hebben we besloten deze twee vrije dagen op 19 februari en 25 mei te
plannen.
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Op enkele dagen in het schooljaar hebben de kinderen korter school. Zij zijn dan om 12.00 uur uit.
Vrijdag
18 december 2020
Vrijdag
09 juli 2021

Speeltoestellen op het veld
De gemeente heeft besloten om op korte termijn de speeltoestellen op het veld te verwijderen. Omdat het veld van de
gemeente is, heeft zij hier het recht toe. De speeltoestellen zijn oud en bijna afgekeurd. Er is helaas geen budget bij
de gemeente beschikbaar om op deze plek nieuwe toestellen te plaatsen.
Digitale schoolborden
In groep 3 en in de middenbouw zijn digitale schoolborden opgehangen. Deze konden we gratis overnemen van een
andere school. De digitale schoolborden zijn een middel om bij bepaalde onderwerpen de kinderen beter te kunnen
ondersteunen in hun ontwikkeling. Zo is er bijvoorbeeld bij de leesmethode in groep 3, Lijn 3, veel digitale software
beschikbaar die de leerkracht ondersteunt bij het leren lezen door de kinderen. We benadrukken hierbij dat het
digitale schoolbord geen doel op zich is maar een aanvulling op de huidige lesmaterialen die er tot onze beschikking
staan.
World Cleanup Day 2020
Aanstaande donderdag doen wij als school mee met de wereldwijde actie; World Cleanup Day 2020.
Deze actie staat in het teken van het tegengaan van de vervuiling van onze aarde. Als school steunen wij de actie door
op het schoolplein, rondom de school en in de buurt op jacht te gaan naar zwerfvuil. Vanaf 14.00uur gaan we met alle
klassen aan de slag. De bedoeling is om met elkaar zoveel mogelijk afval op te halen en om kinderen mee te geven dat
we zuinig moeten omgaan met onze planeet. Meer informatie over deze actie kunt u vinden op:
WWW.worldcleanupday.nl

Afscheid juf Wil
Vorig schooljaar ging juf Wil met pensioen... Wij hebben toen aangegeven dat wij haar natuurlijk niet zomaar 'laten
gaan' en op donderdag 24 september nemen wij dan ook uitgebreid afscheid van haar. Deze dag zal geheel in het teken
staan van het afscheid van juf Wil. Daarvoor willen wij alle ouders alvast van harte uitnodigen op donderdag 24
september om 14.00 uur op het grasveld achter de school!
De invulling is nog een verrassing maar dat het een cultuur-spektakel wordt is zeker!
(bij slecht weer proberen wij uit te wijken naar de gymzaal van de Zeevaartschool, wij houden u op de hoogte)
PARRO
Vandaag zijn er tientallen berichtjes verstuurd via Parro. Dit heeft alles te maken met het feit dat wij dit medium
voortaan ook gaan gebruiken als agenda. Met name om bijv. de studiedagen aan te geven e.d. Maar ook de
groepsuitstapjes worden in Parro gezet dus mis de berichten van de leerkrachten niet
Bewegen!!
• Korfbalvereniging DTS organiseert een spelletjes-dag voor kinderen uit groep 3 en 4 op woensdag 16
septembera.s. van 13.15 – 15.15 uur op het Sportpark Immerhorn (achter Dindua) Wil jij je opgeven? Mail dan
je naam, je leeftijd en welke school naar: activiteiten.dtsenkhuizen@gmail.com.
•

Beweegspeurtocht
Vrijdag 25 september, start de Nieuwe Doelen (Spoorstraat 2, Enkhuizen)
De speurtocht is voor jong en oud, dus ook leuk om bijvoorbeeld samen met het gezin of opa/oma mee te
doen!

• En dan is er natuurlijk ook weer de JeugdSportPas
Houd je van sporten en/of wil je eens wat nieuws proberen? Doe dan mee met JouwSportPas (JSP) en maak kennis met
een (nieuwe) sport! Door middel van de JSP hoeven kinderen niet direct lid te worden van een club, maar maken op
een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis met (een) sport.

Groot aanbod
Team Sportservice heeft alle sportaanbieders en verenigingen uit jouw gemeente gevraagd om leuke
kennismakingslessen voor hun sport te organiseren. Er is dus een groot aanbod waaruit je kunt kiezen.
Hoe werkt het?
Je kunt uit veel sportactiviteiten kiezen en mag zelf weten aan hoeveel activiteiten je mee wilt doen. De kosten voor
deelname zijn in de meeste gevallen €6 voor 4 kennismakingslessen bij één vereniging. Misschien is het leuk om iets te
doen wat je al kent, maar nog nooit hebt gedaan. Je kunt het alleen doen of samen met je vriendjes en vriendinnetjes.
Lekker samen sporten! De lessen worden gegeven tussen de herfst- en kerstvakantie
Aanmelden
Wil jij ook ontdekken wat je leuk vindt om te doen? Kijk dan snel op de folder of de website
www.teamsportservice.nl/westfriesland voor al het aanbod. Het aanbod kun je vinden onder de button
‘JouwSportPas’. Inschrijven kan vanaf 31 augustus t/m 25 september, maar let op VOL = VOL.
Meer info?
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Team Sportservice, tel: 0229 28 77 00 of mail naar
jspwf@teamsportservice.nl.
Tot zover deze nieuwsbrief. Graag tot de volgende!

