
   
 

   
 

 

 
 Basis voor het leven!  

 
Maandbrief    FEBRUARI 

Schooljaar 2019-2020 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s),   
Wij willen het onze kinderen niet onthouden, 
Wij zullen aan het komend geslacht vertellen 
Van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, 
Van de wonderen die Hij heeft gedaan. 
Psalm 78: 4 
 
In de afgelopen week hebben vele scholen in Nederland hun deuren weer gesloten om te staken. 
Wij op De Wegwijzer hebben daar niet aan meegedaan. 
In de vorige maandbrief hebt u onze motivatie daarvoor kunnen lezen.  
Voor mijn studie ben ik gedoken in de geschiedenis van De Wegwijzer en de wens die ontstond aan 
het begin van de 20ste eeuw om christelijk onderwijs in Hoogblokland mogelijk te maken. 
Bovenstaande tekst stond gedurende mijn PABO-opleiding centraal. Op onze eerste 
kennismakingsdag werd met die tekst geopend en mijn diploma-uitreiking 4 jaar later werd met 
deze tekst afgesloten. 
 
Wij mogen dankbaar zijn dat we iedere dag de mogelijkheid krijgen om de kinderen de weg te 
wijzen; naar Gods grote daden en naar hun plek in de maatschappij. 
We hebben een prachtig vak dat we iedere dag met veel plezier uitvoeren en we zijn dankbaar dat 
we tot nu toe alle vacatures steeds ingevuld krijgen. 
 
Personele zaken 
Op 10 februari is juf Anja jarig. Zij viert haar verjaardag later in 
het schooljaar op 16 juni, samen met juf Nelleke.  
 
 
 

Zoals u gemerkt hebt heeft juf Cora haar werkzaamheden in groep 3-4 
vorige week hervat. Vanwege ziekte van de behandelend arts kon de 
geplande operatie eind januari niet doorgaan. Deze operatie is nu 
uitgesteld naar 12 februari. Tot die tijd zal juf Cora gewoon in groep 3-4 
werken.  
 
Door deze uitgestelde operatie hebben we verder moeten zoeken naar 
vervanging in groep 3-4. Omdat juf Anja van 17 februari tot en met 17 
maart juf Nelleke in groep 1-2 zal vervangen, is zij die periode niet 
beschikbaar voor groep 3-4. 

 
Wij heten juf Femke (familie van juf Suzanne) van harte welkom. Zij zal de genoemde periode in 
groep 3-4 gaan werken. Juf Femke heeft de PABO net afgerond en wil nog verder studeren. In die 
tussentijd is ze beschikbaar voor invalwerk. Komende donderdag kunnen de kinderen alvast kennis 
met haar maken, omdat ze dan juf Nelleke Walters zal vervangen.  
 



   
 

   
 

Vanaf 17 februari tot 17 maart zal de invulling in groep 3-4 als volgt zijn: 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Juf Nelleke Juf Nelleke Juf Femke Juf Femke Juf Nelleke 

 
Ook met ingang van 17 februari zal juf Mariska met zwangerschapsverlof gaan. Juf Mariska heeft 
aangegeven dat ze vrijdag 14 februari met de kinderen in de klas een afscheidsfeestje wil vieren en 
dat ouders die dat leuk vinden haar na afloop van de schooldag (om 14.30 uur) een hand kunnen 
komen geven. 
 
Juf Mariska zal vervangen worden door juf Suzanne en juf Tineke volgens de volgende indeling: 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Juf Suzanne Juf Suzanne Juf Suzanne <9.00u juf 

Wendy 
>9.00u juf 
Suzanne 

Juf Tineke 

 
Inloopkwartier 
A.s. vrijdagochtend 7 februari is er weer een inloopkwartier in alle groepen van 08:30 tot 08:45 
uur. 

 
 
Uitnodiging aan ouders: in gesprek met Tineke op 7 februari!  
In november hebben we op school de vragenlijsten Sociale en Fysieke veiligheid voor leerlingen en 
voor ouders uitgezet. 
De uitkomsten daarvan zijn belangrijk voor het vasthouden of verbeteren van het gevoel van 
veiligheid bij de leerlingen. 
Omdat in een vragenlijst niet alles gezegd kan worden wat ook daadwerkelijk bedoeld wordt zal juf 
Tineke deze week in gesprek gaan met een aantal leerlingen uit groep 5-8. 
Ook wil ze graag in gesprek met ouders over deze uitkomsten, om ook een beeld te krijgen 
van wat er thuis verteld wordt over de veiligheidsbeleving . 
A.s. vrijdag 7 februari is er inloopkwartier. Vanaf 08:45 uur bent u vervolgens van harte welkom 
om, onder het genot van een kopje koffie, met Tineke in gesprek te gaan over de sociale en fysieke 
veiligheid op CBS De Wegwijzer. 
Ik hoop op een opkomst van zo'n 5-10 ouders. 
 
In verband met mijn studie zal er die morgen een medestudent aanwezig zijn. De bedoeling is dat zij 
mij de hele morgen 'schaduwt'; alles opschrijft wat ik doe. 
Dit is bedoeld om mijn leiderschapskwaliteiten in kaart te brengen. Er wordt geen inhoudelijke 
informatie opgeschreven en uiteindelijk zullen alle aantekeningen weer bij mij terecht komen. 
Voel u niet beschroomd, ze kijkt naar mij, niet naar u. 
 



   
 

   
 

Rapporten en Oudergesprekken 
Op vrijdag 7 februari krijgen alle leerlingen vanaf groep 2 hun rapport 
mee naar huis.  
In de week van 10 t/m 14 februari zijn de Oudergesprekken waarvoor 
u heeft kunnen inschrijven. Wij vragen u tijdig op school aanwezig te 
zijn.   

  
Groep 1-2 vrije dag 

 
 
 
Op woensdag 19 februari hebben de kleuters een extra vrije dag.  
 
 
 
 

 
Herinnering Ouderbijdrage  
Op dit moment hebben wij voor tweederde deel van de leerlingen de Ouderbijdrage ontvangen.  
Heeft u dit nog niet betaald, wellicht is het helemaal ontschoten; wilt u het dan alsnog naar school 
overmaken? Zie de bijlage van de mail voor meer informatie.  
 
Inschrijven nieuwe leerlingen 
Vorige week stond de flyer namens de 4 christelijke basisscholen in Het Kontakt waarin alle ouders 
van kinderen die vóór 1 oktober 2020 4 jaar worden, worden uitgenodigd om hun kind op onze 
school in te schrijven.  
Wilt u belangstellende ouders attenderen op deze open inschrijfdag; dinsdag 11 februari van 13:30 
tot 14:30 uur.  Voor meer informatie mag u ze naar school verwijzen.   
 
Voorjaarsvakantie  

 
Van maandag 24 februari t/m vrijdag 28 
februari is het voorjaarsvakantie.  
Fijne week met elkaar!  

 
 

 
Bazar 
De Bazar in maart gaat niet door; de werkgroep kan nog niet zeggen of dat er nog een Bazar komt 
dit jaar. Voor vragen kunt u terecht bij Coraline vd Voorde.  
 
Inloopkwartier maart 
Gelijk de 1e maandag na de voorjaarsvakantie, 2 maart, is er weer een inloopkwartier in alle 
groepen van 08:30 tot 08:45 uur. 
 
Open lesmiddag  
Dinsdagmiddag 3 maart houden we de open lesmiddag voor ouders.  
We nodigen u uit voor een vast moment in een groep.  
We hanteren het volgende schema:  

Groep 1-2 12:30 – 13:00 uur 
Groep 3-4 13:00 – 13: 30 uur 
Groep 5-6 13:30 – 14:00 uur 
Groep 7-8 14:00 – 14: 30 uur 



   
 

   
 

Studiedag  
Woensdag 4 maart hebben alle leerlingen een vrije dag. De leerkrachten bezoeken op deze dag de 
Inspiratiedag van Samenwerkingsverband Driegang in Tiel. 
 
Luizencontrole 

I.v.m. de studiedag op woensdag 4 maart is de luizencontrole verplaatst 
naar maandag 2 maart om 14:00 uur, dus gelijk de 1e maandag na de 
voorjaarsvakantie. 
Een werkgroep doet dit aan de hand van eisen die de GGD hieraan stelt. 
Houdt u rekening met:  
 Gewassen haren  
 Meisjes met los haar (alleen haarband) 
 Geen gel of haarlak in de haren 

GiGa activiteit Fotografie   
CBS De Wegwijzer/OBS den Beemd - dinsdag 17 maart t/m dinsdag 7 april (4x op dinsdag) – 
van 15.15 tot 16.30 uur - Groep 6 t/m 8 - maximaal 10 deelnemers.  Bij deze cursus leer je door 
middel van leuke opdrachten allerlei cameratechnieken. Je leert ook over compositieleer en hoe je 
een verhaal kunt vertellen met je foto. Verder komen er allerlei onderwerpen die je kunt 
fotograferen, zoals bijvoorbeeld mensen, landschappen, kleine dingen, abstract, gebouwen en 
natuur aan bod en natuurlijk gaan we vooral veel experimenteren. Aanmelden kan via de link: 
https://www.gigamolenlanden.nl/activiteiten-Hoogblokland/ 

Vooraankondiging Paas Sing-in  
Graag willen wij u alvast attenderen op de Paas Sing-in! U komt toch ook?! 
Donderdag 9 april bent u van 14:00 tot 14:30 uur van harte welkom op school om met ons mee te 
zingen tijdens de Paas Sing-in! Tijdens dit half uur zingen we met elkaar diverse paasliederen en na 
afloop mogen de kinderen (met u mee) naar huis.   
 
Data om te onthouden (én noteren!) 

07-02-2020 Inloopkwartier 08:30-08:45 uur 
In gesprek met ouders over uitkomsten vragenlijsten, gelijk om 08:45 uur 
Rapport mee 

10-02-2020 Juf Anja jarig 
10-02 t/m 14-02 Oudergesprekken 
11-02-2020 Open inschrijfmoment 13:30 – 14:30 uur 
13-02-2020 KijkKunst groep 7/8 ‘De tour van Fien’  
19-02-2020 Groep 1-2 extra vrije dag 
24 t/m 28 februari  Voorjaarsvakantie 
1e week maart   
02-03-2020 Inloopkwartier 

Juf Tineke jarig 
Luizencontrole 

03-03-2020 Open lesmiddag  
04-03-2020 Studiedag, alle leerlingen vrij 
06-03-2020 Juf Rianne jarig 

 
Liederenrooster (Groep 3 t/m 8) 

Datum* Psalm/lied Startpunt weeknr.  
07-02-2020 NLB 442:1  / LB 118 23 
14-02-2020 Op Toonhoogte 418:1 24 
21-02-2020 Psalm 139: 14 25 

https://www.gigamolenlanden.nl/activiteiten-Hoogblokland/


   
 

   
 

Een hartelijke groet,  
namens alle leerkrachten, 

Tineke Folkers 

 De volgende Maandbrief verschijnt DV maandag 2 maart  2020 

 

 

 
 


