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Beste ouders,
deze week lijkt de winter pas echt te gaan beginnen, en aan de andere kant merken we dat het weer
wat langer licht wordt. In deze nieuwsbrief weer een aantal berichten voor jullie allemaal.
En we beginnen met supernieuws!
Juf Nienke heeft twee zoontjes!
Afgelopen vrijdag is juf Nienke bevallen van twee zoontjes. Sam zag het levenslicht om 9.58 uur, was
2746 gram en 49 cm lang. Eén minuut later was Jens aan de beurt – 2560 gram en 48 cm.
Na twee dagen in het ziekenhuis zijn Nienke, haar man Mark en de twee jongetjes weer thuis.
Nienke en Mark zijn uiteraard superblij met hun tweeling (en wij ook!).
Mocht je een kaartje willen sturen, dan kan dat natuurlijk:
Nienke en Mark, Sam en Jens
Koperwiek 19 – 1606 CS – Venhuizen
Schaatsen voor Water
Eind november zijn we gestart met het verzamelen van sponsors voor Plan Nederland. Alle
bovenbouwers hebben toen een gastles gehad over het helpen bij het slaan van waterputten in Malawi.
In februari gaan we namelijk met elkaar zoveel mogelijk rondjes schaatsen op de Westfries in Hoorn
om geld te verzamelen voor dit project.
Alle BB-ers kregen een sponsorenvelop, waarmee ze sponsors konden verzamelen voor dit project.
Helaas hebben we nog niet alle enveloppen binnen, en de datum voor het schaatsen komt dichterbij.
Een definitieve afspraak maken we pas als alle enveloppen binnen zijn. Dus: mocht je hem nog thuis
hebben liggen: neem hem mee naar school.
Verkeer rondom school
Het is iets van alle tijden: we moeten met elkaar zorgen voor een veilige verkeerssituatie rondom de
school. Natuurlijk is er rond 8.30 uur en na 14.45 uur sprake van “spits” in onze buurt, maar we zijn er
met elkaar verantwoordelijk voor dat iedereen veilig naar en van school komt.
Dat betekent vooral het aanpassen van de rijsnelheid. Het valt ons op dat best veel auto’s te hard
rijden en dat is helemaal niet nodig.
Parkeren is rond start en einde schooltijd ook lastig – aan deze situatie kunnen we weinig veranderen.
Wellicht kunnen ouders die hun kind met de auto komen brengen en halen de auto iets verder van
school parkeren. We zien ook weer met regelmaat dat ouders hun kind vlak voor school uit de auto
laten stappen. Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling.
Creacircuit
Elke vrijdagmiddag is er voor de tussenbouw- en bovenbouwleerlingen “crea-circuit”. Alle kinderen
kunnen dan een keuze maken uit een aantal activiteiten die een beroep doen op hun creativiteit en
sociale vaardigheden. Koken en bakken, kleien, houtbewerking, werken met wol, muziek en papier.
Zomaar wat activiteiten die aan de orde (kunnen) komen. Ook kan een groepje kinderen
gezelschapsspelletjes doen. Zo sluiten we elke week plezierig en actief af.
Elke activiteit wordt begeleid door een leerkracht, vrijwilliger of ouder. Wilt u wellicht een paar keer
komen helpen? Meld dit even bij juf Wil.

Bericht van het bestuur
Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Wegwijzer. Dit keer eens geen wist je dat van het
bestuur, wel een kleine schrijven.
Eerst wil ik aangeven dat er aanstaande woensdag 07 februari van 11.45- 12.15 ons inloopspreekuur is.
Deze keer is aanwezig, Melanie.
Zoals bekend is er een vacature uitgezet en daar is met belangstelling op gereageerd. Op dit moment
zijn wij in overleg met 2 enthousiaste kandidaten. Er is nog niets beslist en officieel daarin. De eerste
kennismaking heeft plaats gevonden. Vervolgens vindt er een kennismaking plaats met het gehele
bestuur en is er voor hen de mogelijkheid om zonder verplichtingen een vergadering bij te wonen.
Wanneer huidig bestuur en de toekomstige kandidaten officieel akkoord gaan met toetreding in het
bestuur, zal dit officieel zijn. Daarna wordt dit kenbaar gemaakt aan de MR- leden en aan alle ouders
en verzorgers van de leerlingen op de Wegwijzer.
Tevens zijn wij als bestuur zeer tevreden dat de meeste ouders en verzorgers van de leerlingen van de
Wegwijzer intern op school op de hoogte zijn wanneer, met wie en op welke wijze men kan
communiceren betreffend allerlei vragen, onduidelijkheden welke er zoal spelen. En mochten er dan
alsnog vragen zijn of onduidelijkheden zijn, weet men ook zijn/haar weg te vinden naar het bestuur.
Dit kan uiteraard door middel van het inloopspreekuur, ons even aanspreken in de wandelgangen of
door middel van een mailbericht.
Het bestuur is bereikbaar: bestuurdewegwijzer@hotmail.com.
Hartelijke groeten van het bestuur
Melanie, Hilda, Michèl,Wiebe
Schoolfotograaf
Op dinsdag 13 februari komt de schoolfotograaf, en worden na enkele weken alle ouders/verzorgers
weer in de gelegenheid gesteld om de foto’s te bestellen die deze dag gemaakt worden van de
kind(eren)
Inloopochtend
Op maandag 12 februari a.s. is er een inloopochtend voor ouders van de kinderen uit de middenbouw.
U bent dan tussen 8.30 – 9.00 uur welkom om een kijkje te komen nemen in de klas.
Bee-bot: een BIJzonder robotje
Volgende week in de middenbouw!!
De Bee-bot is een gele robot bij. Het is niet zomaar een robot, nee het is een programmeerbare robot
voor het basisonderwijs. Door met de Bee-bot aan de slag te gaan leren kinderen de beginselen van het
programmeren en wordt het logisch denken gestimuleerd.
Doelgroep:
groep 1-5
Duur:
week
Sluit aan bij: taalvaardigheid Nederlands, digitale geletterdheid,
rekenvaardigheid, leervaardigheden, probleemoplossend vermogen,
samenwerken. KLIK HIER voor meer informatie over de Bee-bot.
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