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Beste ouders,
Het kalenderjaar 2020 loopt bijna ten einde. Het was een bewogen jaar met vele hoogte en een aantal dieptepunten.
In januari overleed juf Marion. Een heftige gebeurtenis die grote impact heeft gehad op de kinderen, de collega’s en
de ouders van De Wegwijzer. Dankzij de grote saamhorigheid die kenmerkend is voor onze school hebben we dit grote
verlies met elkaar kunnen verwerken.
In maart moesten we door Corona de schooldeuren sluiten. Het team heeft met vereende krachten ervoor gezorgd dat
alle kinderen thuisonderwijs hebben gekregen. Digitaal of met thuiswerkpakketjes. Voor sommige (kwetsbare) kinderen
maakten we een uitzondering, zij mochten op school onderwijs blijven volgen.
Op 26 november bezocht de inspectie van het onderwijs de Wegwijzer. Na twee keer een zeer zwak oordeel gehad te
hebben, kregen we nu een voldoende oordeel. Een fantastisch resultaat waar we met z’n allen heel trots op mogen
zijn.
Vanaf woensdag 16 december moeten we opnieuw de schooldeuren sluiten. Maar liefst tot 19 januari. Het aantal
Corona besmettingen in ons land loopt te snel op. Wederom gaan we alles uit de kast halen om het thuis onderwijs
voor onze leerlingen zo goed mogelijk te verzorgen. Ik ben er van overtuigd dat dat ons gaat lukken. Want het team
van de Wegwijzer heeft bewezen een geweldig en betrokken team te zijn, een team wat tot heel veel in staat is.
Op 1 januari 2021 is de personele unie tussen stichting Montessori basisschool de Wegwijzer en stichting Kopwerk een
feit. Onder de vleugels van deze scholenkoepel kan de Wegwijzer verder groeien naar een integraal Montessori kind
centrum.
We willen iedereen, van AC tot MR, van bestuur tot alle andere vrijwilligers van harte bedanken voor alle hulp die we
het afgelopen jaar hebben gekregen. Zonder deze hulp zou de Wegwijzer niet die fijne school zijn die het nu is. We
hopen het volgende jaar ook weer op uw hulp te mogen rekenen.
Kerst is een feest van geloof, hoop en liefde. Misschien raken we deze drie wat uit het oog in deze lastige tijd. Maar
realiseer u dan in welk prachtig en vredevol land wij mogen leven. Met die gedachte ben ik ervan overtuigd dat er
altijd lichtpuntjes te vinden zijn.
Ik wens u namens het gehele team van de Wegwijzer heel fijne kerstdagen en een gezond 2021 toe!

Bericht van meester Wim
Beste ouders, lieve kinderen,
In augustus 1989 kwam ik voor het eerst de Montessorischool Enkhuizen binnen. Dat was toen nog de officiële naam van
onze school. Dankzij de leerkrachten van toen mocht ik mijn laatste stagejaar hier volgen en al snel raakte ik
verknocht aan alles wat er op school is en rondliep. De prettige sfeer, de open leerhouding van het team en het fijne
leer- en werkklimaat waarin de kinderen montessori-onderwijs konden ervaren en volgen pasten helemaal bij mijn visie
op onderwijs en opvoeding.
Ik kon ook na het afronden van mijn opleiding blijven – ik kwam zo langs in alle groepen, totdat ik uiteindelijk in 1994
mijn eigen bovenbouwgroep kreeg. In 2005 werd ik gevraagd directeur te worden. Dat wilde ik wel, op voorwaarde dat
ik tevens voor de klas kon blijven. Omdat de regelgeving vanuit ‘Den Haag’ dit toen nog toeliet, vond het bestuur dit
prima. Samen met Lida Noordhout kon ik ook mijn werk in de bovenbouw voortzetten.
Gaandeweg de jaren werd het directiewerk dusdanig zwaar dat ik in 2018 besloot mijn directietaken neer te leggen – ik
koos ervoor om alleen nog groepsleerkracht in de bovenbouw te zijn. Inmiddels was ik ook meer en meer actief in de
politiek. Ik ervoer al jarenlang dat er in onze maatschappij veel onrecht was en is en besloot om een bijdrage te
leveren, onrechtvaardige situaties aan te pakken en de politiek is daar uitermate geschikt voor.
Zoals u weet kwam de school de laatste jaren in zwaar weer terecht. Bestuur en team hebben alle zeilen bijgezet, met
als resultaat dat de school nu weer de kwalificatie ‘voldoende’ heeft gekregen van de onderwijsinspectie. Een prachtig
resultaat – ik ben trots op ons allemaal.
Na ruim 31 jaar ‘Montessorischool Enkhuizen’ wordt het voor mij tijd om uit te vliegen. De school, de collega’s en
natuurlijk de kinderen – van nu en toen – gaan mij zeer aan het hart. Een groot deel van mijn leven heb ik veel, soms
te veel, energie gestoken in een fantastische plek voor kinderen om te leren en zich te ontwikkelen, en een
fantastische plek voor leerkrachten om te werken.
Ik kijk met tevredenheid terug op al die jaren dat ik samen heb gewerkt met alle kinderen, met alle collega’s. Mijn
besluit om te vertrekken is niet over één nacht ijs gegaan, maar uiteindelijk is het goed zo. Ik zie uit naar nieuwe
uitdagingen buiten het onderwijs.
Ik ben nog niet meteen weg. Door de coronabeperkingen zal ‘afscheid nemen’ wellicht anders gaan dan gewenst – we
gaan het zien. Ik hoop dat mijn opvolger op school – en speciaal voor mijn bovenbouwkinderen – er een zal zijn met
een montessorihart voor kinderen. Ik heb er vertrouwen in dat die eigenschap, die karaktertrek, bij het zoeken naar
een nieuwe leerkracht de boventoon zal voeren.
Bovenal: het ga jullie goed!
Hartelijke groet,
Wim.
Samenstelling team tweede helft schooljaar
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen neemt meester Wim op korte termijn afscheid van de Wegwijzer.
Het afscheid van dit boegbeeld van de Wegwijzer laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Als de Corona storm
is gaan liggen gaan we daar iets heel moois van maken!
De komende periode gaan we op zoek naar een vervanger voor Wim. We zullen zowel intern, bij stichting Kopwerk, als
extern gaan werven. We zijn heel blij dat, zolang er nog geen opvolger is gevonden, Wim bereid is om op de
Wegwijzer te blijven.
Juf Ellen komt na de Kerstvakantie weer terug van haar zwangerschapsverlof. Zij zal op woensdag en donderdag aan de
kleuters lesgeven. Juf Marieke zal Ellen de eerste weken in gaan werken.
Juf Nienke is zwanger en zal naar verwachting 22 maart met zwangerschapsverlof gaan. Op woensdag en donderdag
neemt Marieke groep 3 over en op vrijdag zal meester Frank voor de groep staan. Juf Sanne zal op woensdag de Rots
en Water lessen gaan verzorgen.
Kopwerk kalender
Traditiegetrouw krijgen alle gezinnen van de scholen van Kopwerk/Schooltij in december een kalender cadeau. Een
kalender vol prachtige verhalen en mooie foto’s. Neem eens rustig de tijd de kalender door te bladeren. Het is de
moeite waard!

Onderwijs tijdens de lock down
Zoals u al via de Parro app hebt kunnen vernemen gaan we vanaf maandag 4 januari a.s. weer afstandsonderwijs
verzorgen. Op woensdag, donderdag en vrijdag voor de kerstvakantie staan er opdrachten in Google Classroom klaar
waar leerlingen zelfstandig mee aan de slag kunnen. Vanaf maandag 4 januari a.s. worden er ook digitale instructies
via google classroom door de leerkrachten gegeven. Ook zullen er weer leerpakketjes verzorgd worden. Via de parro
app van de groep zal er hierover gecommuniceerd worden. Kwetsbare leerlingen en leerlingen met ouders in cruciale
beroepen mogen op school onderwijs komen volgen. Wij hebben hiervoor elke dag collega’s vrij geroosterd.
Regels met betrekking tot het thuisonderwijs

•
•
•
•

Als in een gezin twee ouders een cruciaal beroep hebben mogen de kinderen uit dat gezin naar
school komen.
Wanneer één ouder in het gezin een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf
de kinderen op te vangen of om opvang te regelen. Mochten er hierdoor onoverkomelijke problemen
ontstaan, kan er contact worden opgenomen met Tim Toornstra.
“Kwetsbare” kinderen worden door de leerkracht uitgenodigd om het onderwijs op school te komen
volgen.
Gezinnen waarin geen laptop beschikbaar is voor digitaal onderwijs mogen een laptop lenen van
school.
Let op: er moet een bruikleenovereenkomst getekend worden voor het gebruik maken van een laptop
van school. In de vorige periode hebben helaas een aantal leerlingen de laptop niet terug gebracht.

Agenda
Wo 16/12/20 t/m Vr 18/12/20:
Ma 21/12/20 t/m Vr 1/1/21/21:
Ma 4/1/21 t/m Vr 15/1/21:
Wo 17/2/21:
Do 18/2/21:
Vr 19/2/21:
Ma 22/2/21 t/m vr 26/2/21:

school gesloten i.v.m. Corona maatregelen
Kerstvakantie
school gesloten i.v.m. Corona maatregelen
ingelaste studiedag voor team (onder voorbehoud van
Corona ontwikkelingen, leerlingen vrij)
studiedag team (leerlingen vrij)
vrije dag voor team en leerlingen (nog tegoed van
Harddraverij)
Voorjaarsvakantie

West-Friese middelbare scholen bieden online voorlichting
In groep 8 zijn spannende tijden aangebroken. De leerlingen krijgen hun advies en onderzoeken, samen met hun ouders
of verzorgers, welke school het beste bij hen past. In de periode oktober/november organiseren de Westfriese
middelbare scholen, onder de noemer West-Friesland Leert, normaliter gezamenlijke voorlichtingsavonden op de
basisscholen. Ouders en verzorgers van leerlingen in groep 8 krijgen dan op hun basisschool informatie over de overstap
van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.
Door corona is het dit jaar niet mogelijk deze voorlichtingen live te realiseren. Daarom hebben de scholen de handen
ineengeslagen en bieden ze vanaf 23 november 2020 de presentaties online aan. Daarnaast worden, namens de
gezamenlijke scholen, op 9 en 10 december online spreekuren georganiseerd, waarin meer algemene vragen over
het voortgezet onderwijs gesteld kunnen worden.
Deze week heeft de school een stapeltje flyers met meer informatie over de onlinediensten ontvangen voor de
leerlingen van groep 8.
We maken via deze nieuwsbrief graag melding van de filmpjes en spreekuren. Op deze manier kunnen we er
gezamenlijk voor zorgen dat prangende vragen van ouders goed beantwoord worden. Zo kunnen ze, ondanks de
coronaperikelen, toch optimaal geïnformeerd worden over deze belangrijke keuze.
Meer informatie: www.westfrieslandleert.nl

