
  

 
 Basis voor het leven! 

 
Maandbrief   NOVEMBER 

Schooljaar 2019-2020 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s),   
 
Deze dag is een dag met een goede boodschap en wij zwijgen erover...(?) 2 Koningen 7:9 
 
Komende woensdag is het Dankdag. We mogen met vele gelovigen weer naar de kerk gaan om God te 
danken voor alle goede gaven die we dit jaar weer van Hem hebben mogen ontvangen. 
Oorspronkelijk ging het op deze dag altijd vooral om de oogst en dus om het werk van de boeren. Juist 
nu is het wellicht extra mooi om daarbij stil te staan. 
Want het is niet makkelijk geweest dit jaar; ook nu waren het voorjaar en de zomer weer te droog en de 
droogte van het afgelopen jaar was nog niet opgelost. 
Daar kwamen vervolgens nog de klimaatmaatregelen bij, waardoor vele boeren met de handen in het 
haar toch maar massaal naar Den Haag zijn getrokken. 
 
Een vergelijkbare machteloosheid voelde al het onderwijzend personeel in ons land. Wij hebben de 
prachtige opdracht om de komende generatie te helpen ontwikkelen en leren. Werken aan de toekomst 
dus. Maar steeds minder mensen zijn bereid deze taak op te pakken, waardoor de werkdruk onder 
diegenen die zich daartoe nog wel geroepen voelen alleen maar stijgt. Op een gegeven moment is het 
op en zou ook een groot deel van onderwijzend Nederland deze week weer naar Den Haag zijn 
getrokken. 
 
En dan ineens is er die goede boodschap; zowel voor het onderwijs als voor de klimaatmaatregelen 
wordt een fors bedrag vrijgemaakt. Hoewel met alleen geld deze problemen niet 1-2-3 opgelost zullen 
zijn, is het wel een belangrijke stap naar mogelijke oplossingen. 
Ik denk dat we God mogen danken voor alle goede gaven die Hij dit jaar aan ons gegeven heeft; nog 
veel meer gaven dan ons dagelijks eten en ons onderwijs. Maar wellicht kunnen deze berichten ons wel 
helpen het dit jaar extra concreet te maken. 
 
Personele zaken 
In de herfstvakantie heeft juf Cora haar eerste operatie ondergaan. Deze operatie is goed verlopen en juf 
Cora mag thuis verder herstellen. We zijn blij dat we de vervanging voor juf Cora helemaal rond mogen 
hebben, in ieder geval tot de kerstvakantie.  
Deze week komt de sollicitatiecommissie bij elkaar om verdere stappen te nemen voor de vervanging 
van het zwangerschapsverlof van juf Mariska. Zodra we meer weten, hoort u dit van ons. 
 
Dankdag - Kinderkerkdienst 
A.s. woensdag 6 november is het Dankdag. Op 
school besteden we d.m.v. het thema 'Goed 
bericht!' aandacht aan deze bijzondere dag. De 
Hervormde Gemeente in Hoogblokland houdt 's 
middags een speciale dienst gericht op de 
kinderen. Deze dienst begint om 14:30 uur en 
iedereen wordt van harte uitgenodigd om deze 
dienst bij te wonen. 
In de bijlage van de mail vindt u ook weer het 
Gezinsdagboek om thuis met uw kind(eren) voor 
te bereiden op Dankdag. 
 
Landelijke staking 6 november 



Zoals u inmiddels ook op het nieuws hebt kunnen horen is er een fors bedrag beschikbaar gekomen om 
het lerarentekort en de werkdruk op te gaan lossen. De vakbonden die met de minister aan tafel zaten 
hebben daarmee de scholen opgeroepen van staking af te zien.  
Ook CBS De Wegwijzer zal woensdag gewoon de deuren openen en de kinderen ontvangen. 
 
Woensdag geen schoolbieb 
A.s. woensdag 6 november is er géén schoolbibliotheek. 
 
Inloopkwartier 
A.s. vrijdag 8 november is er in alle groepen van 08:30 tot 08:45 uur een inloopkwartier.  
 
Studiemorgen onderbouw 
Op woensdagochtend 13 november hebben de groepen 1 t/m 4 vrij i.v.m. een studiemorgen van de 
leerkrachten.  
 
Voorleeswedstrijd 
Vrijdagmiddag 15 november wordt de finaleronde van de jaarlijkse voorleeswedstrijd gehouden. De 
komende weken worden de voorronden gehouden. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 doen hieraan mee. 
Uiteindelijk gaan 8 leerlingen oefenen om hun gekozen fragment zo mooi mogelijk voor te lezen.  
Ook dit jaar hebben zich 2 medewerkers van de regionale bibliotheek beschikbaar gesteld om te jureren. 
Zij kiezen een winnaar uit de 8 kinderen die hebben gelezen. Deze winnaar mag door naar de regionale 
voorleeswedstrijd. Iedereen veel succes en leesplezier gewenst!   

 
 
 
Schoen zetten 
Op vrijdag 15 november mogen alle kinderen op school hun geknutselde 
schoen zetten. De groepen 5 t/m 8 zullen op deze dag ook lootjes trekken 
voor de Sinterklaasviering op 5 december.  
 
 
Schoonmaakavond 18 november 

Omdat we ons nieuwe gebouw én onze nieuwe spullen graag netjes 
houden, is er op maandag 18 november een schoonmaakmoment ingepland. 
Hiervoor hebben zich een aantal ouders opgegeven. Maar vele handen 
maken licht werk, dus mocht u tijd hebben, dan wordt uw hulp zeer op prijs 
gesteld!  We willen van 19:00 uur tot uiterlijk 20:30 uur aan de slag gaan, 
zodat iedereen ook weer op tijd naar huis kan. We hopen dit anderhalf uur 
schoonmaakklusjes in de gehele school te doen.  

 
 

 
Welkomstmiddag nieuwe kleuters  
Op donderdagmiddag 28 november verwelkomen we de nieuwe a.s. kleuters bij ons op school. Het 
gaat om kinderen van wie bij ons al bekend is dat ze op school komen. Mocht u 3-jarigen kennen 
waarvan de ouders nog niet weten naar welke school de kinderen zullen gaan,  
wilt u hun naam-/adresgegevens dan aan ons doorgeven zodat wij hen vrijblijvend van informatie kunnen 
voorzien? Dank!  
 
Terugkoppeling oordeel inspecteur 



Als bestuur zijn we trots op onze school welke ook deze keer weer door de inspectie volledig als 
voldoende is beoordeeld. We hebben de inspectie kunnen laten zien hoe wij binnen onze school een 
goede communicatie tussen bestuur, directie en team neerzetten; dit bevestigt de betrokkenheid, welke 

Daarnaast kunnen we betreffende onze school spreken van een 
gezonde financiële situatie.   
 
Wij delen de visie van de inspectie om voor al onze leerlingen ambitieus 
te zijn in verwachtingen, passend bij hun mogelijkheden; dit zal ook de 
komende jaren hoog op de agenda blijven staan.  
 
De inspectie heeft vastgesteld dat het bestuur en de directie in grote 
lijnen zicht hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Waar het nog aan 
ontbreekt op dit moment is een gestructureerd systeem van 
kwaliteitszorg, waarmee zowel bestuur als directie de kwaliteit monitort, aanstuurt en bewaakt; ook dit zal 
de komende jaren hoog op de agenda komen te staan. 
 
Binnenkort zullen we het definitieve rapport ontvangen en zal dit ook op de website verschijnen. We zijn 
dankbaar voor de prettige sfeer waarin het bezoek heeft plaatsgevonden en zien kansen om met de 
aanbevelingen aan de slag te gaan. 
 
EU-Schoolfruitprogramma 

Ook voor dit schooljaar krijgen we over een periode van 20 weken voor alle 
leerlingen 3 stuks fruit geleverd. De afleverdag van het fruit wordt op een 
dinsdag, daarom worden de fruitdagen op school: woensdag, donderdag en 
vrijdag.  
Het schoolfruit start in de week van 11 november 2019 en loopt t/m 17 april 
2020.  
Op de website van school www.cbsdewegwijzer.net vindt u bovenaan rechts 
van het (uitklap)menu 'Schoolfruit 2019-2020'. Iedere maandag wordt op 
deze pagina vermeld wat voor fruit de leerlingen krijgen.  

 
Studie juf Tineke 
Zoals u in een eerder bericht hebt kunnen lezen volgt juf Tineke op dit moment de Schoolleidersopleiding 
Vakbekwaam. Deze opleiding vergt tenminste 10 uur studietijd per week en zes keer is er een 
tweedaagse scholing waarin de colleges worden gegeven.  
Iedere donderdag zit juf Tineke met studieverlof thuis te werken. Op de dagen van de colleges is het de 
bedoeling dat de telefoons uit blijven en kan er dus ook geen schoolmail worden gecheckt. Mocht er echt 
een calamiteit zijn, dan weten zowel het bestuur als de teamleden hoe juf Tineke te bereiken is.  
 
Afwezig i.v.m. collegedagen: 
12-12-2019/ 13-12-2019 
30-01-2020/31-01-2020 
12-03-2020/13-03-2020 
16-04-2020/ 17-04-2020 
18-06-2020 
 
Problemen schooldeurbel  
Sinds de start in het nieuwe schoolgebouw lopen we tegen het probleem aan dat de deurbel alleen 
boven op het leerplein goed te horen is, maar beneden en zeker in de team-/directieruimte minimaal. 
Ook bij OBS Den Beemd lopen ze tegen dit probleem aan. Dit is tijdens de bouw verkeerd aangelegd 
(buiten onze schuld om) en op dit moment wordt nog onderzocht hoe dit aangepast kan worden. We 
proberen extra alert te zijn op het horen van de deurbel, maar helaas gebeurt het met regelmaat dat 
iemand lang moet wachten of meerdere malen moet bellen.  

http://www.cbsdewegwijzer.net/


Mocht de deur na aanbellen niet geopend worden en u heeft een telefoon op zak, bel gerust naar het 
nummer van school (0183-562057) of loop via het schoolplein naar de deur van het kleuterlokaal. We 
realiseren ons dat het erg vervelend is en we vragen uw begrip in deze situatie.   
 
Kerstdiner kleuters 
Alvast voor in de agenda: woensdag 18 december is het kerstdiner voor de kleuters van 16:30 tot 18:30 
uur. Nadere informatie en een uitnodiging volgt t.z.t.  
 
Datum BBQ voor alle ouders 
Dit schooljaar wordt op donderdagavond 18 juni 2020 de jaarlijkse BBQ voor 
alle ouders georganiseerd als dank voor uw hulp gedurende dit schooljaar. T.z.t. 
zult u hiervoor een uitnodiging ontvangen.   
 
Inloopkwartier maand december 
Maandag 2 december is er in alle groepen van 08:30 tot 08:45 uur een inloopkwartier.  
  
 Data om te onthouden (én noteren!) 

06-11-2019 Géén schoolbibliotheek 
Dankdag, 14:30 uur Kinderkerkdienst in Ned. Herv. Kerk 

08-11-2019 Inloopkwartier alle groepen 

13-11-2019 Studiemorgen onderbouw, groep 1-4 vrij 

15-11-2019 Schoen zetten 
Voorleeswedstrijd 

18-11-2019 Schoonmaakavond, vanaf 19:00 tot max. 20.30 uur 

28-11-2019 Welkomstmiddag nieuwe kleuters 

02-12-2019 Inloopkwartier alle groepen 
Maandbrief december  

05-12-2019 Sinterklaas op school  

 
Liederenrooster (Groep 3 t/m 8) 

Datum* Psalm/lied Startpunt weeknr.  
08-11-2019 Liederen voor Dankdagdienst oefenen op school 9 + dankdag 

15-11-2019 Psalm 135: 1 10 

22-11-2019 Op Toonhoogte 366:1 11 

29-11-2019 Nieuwe Liedboek 838: 1 / LB 48 12 
 

Een hartelijke groet,  
namens alle leerkrachten, 

Tineke Folkers 

De volgende Maandbrief verschijnt DV maandag 2 december 2019 

 


