
 

 
 Basis voor het leven!

 

27 juni t/m 1 juli Oudergesprekken 

30-06-2022 Welkom nieuwe kleuters 

Verjaardagsfeest groep 5/6 

01-07-2022 BBQ met ouders/vrijwilligers 

02-07-2022 Juf Wendy jarig 

04-07-2022 Musical groep 7/8 in Den Hoek 

07-07-2022 Eindfeest voor alle groepen 

Laatste schooldag groep 8 
08-07-2022 School tot 12:00 uur voor groep 1 t/m 7 

Vanaf 12:00 uur start de zomervakantie 

Rapport 2 mee 

14-07-2022 Juf Marjolijne jarig 

08-08-2022 Juf Nelleke Walters jarig 

22-08-2022 1e schooldag na de zomervakantie 

08:25u Jaaropening (met ouders) 

Aan Hem, de enige, alwijze God, komt de eer toe,  

door Jezus Christus, tot in eeuwigheid.  

Amen. 

(Romeinen 16:27) 
 

Wij zijn in alle groepen druk bezig met de afronding van het jaar; de laatste bladzijden 

van de methodeboeken, de laatste LOVS-toetsen van dit jaar. Afscheid van verschillende 

leerlingen, de overstap naar een nieuw lokaal met nieuwe juffen enz. 

Wij kijken uit naar een vakantieperiode waarin iedereen weer tot rust mag komen en op 

mag laden voor het nieuwe schooljaar. 

Onze dank gaat uit naar God onze Vader die in het afgelopen jaar ons zeer nabij is 

geweest. 
 

Het zal u allemaal niet zijn ontgaan dat op dit moment de 

besmettingscijfers van corona weer aan het oplopen zijn. Ook 

onder onze groepen zijn de eerste positief geteste leerlingen 

alweer een feit. 
 

Op school proberen we ons zoveel mogelijk aan de basisregels 

te houden:  
- regelmatig handen wassen. 

- Hoesten/niezen in de elleboog. 

- Thuisblijven en testen bij klachten. 

- Goed ventileren (ons systeem is onlangs door de gemeente goedgekeurd). 

Net als bij andere besmettelijke ziektes nemen wij bij een besmetting van meer dan 2 

personen in een groep contact op met de GGD voor advies over vervolgstappen. 

 

Wij willen u vragen om ook deze verantwoordelijkheid te blijven nemen en uw kind bij 

klachten thuis te houden en/of te testen. Zelftesten zijn nog steeds op school te krijgen 

via Wendy, Tineke (en bij afwezigheid van beiden bij Rianne). 

 



Ook voegen wij bij deze maandbrief de meest recente beslisboom weer toe. 

 

In eerdere maandbrieven hebt u het ook kunnen lezen: we hebben een jaar achter de 

rug met een hoog ziekteverzuim onder collega’s. Ziekte en gezondheid hebben wij niet in 

de hand, we kunnen er wel met elkaar het beste van maken. Dit hebben wij geprobeerd 

door ook in de vervanging en stages continuïteit te creëren. Tegen het licht van de 

landelijke lerarentekorten zijn wij dan ook blij met de wijze waarop dit is gegaan dit jaar. 

Toch realiseren we ons ook dat het voor sommige groepen als erg rommelig is ervaren.  

Mede om die reden hebben wij besloten komend jaar geen stagiaires in de school te 

ontvangen. Dit is een lastig besluit, omdat een school door het opleiden van stagiaires 

ook meewerkt aan een oplossing van het lerarentekort. Echter, de school en onze eigen 

leerlingen gaan hierop voor en wij hopen door dit besluit meer rust in de klassen terug te 

krijgen. 

 

In de maanden juli en augustus zijn 3 juffen jarig: het gaat 

om juf Wendy op 2 juli, juf Marjolijne op 14 juli en juf 

Nelleke Walters op 8 augustus. 

We danken hen en onze Hemelse Vader voor wat ze voor 

de school betekend hebben in het afgelopen jaar en wensen 

hen alle goeds in het nieuwe levensjaar.  

Afgelopen maand is Luuk van der Plas gestart in de kleutergroep, welkom! We hopen dat 

je een fijne tijd bij ons school zult hebben!    
 

Deze week zijn de laatste Oudergesprekken van dit schooljaar. Mocht u een gesprek via 

Parro hebben aangevraagd, dan vragen wij u op de betreffende dag bijtijds aanwezig te 

zijn, zodat het gesprek op tijd kan starten.  

Donderdagmiddag 30 juni ontvangen we een aantal nieuwe kleuters die (kort) na de 

zomervakantie bij ons op school gaan starten. Zij draaien een middag met de groep mee.  

 

Op donderdag 30 juni vieren juf Rianne en juf Marjolijne hun verjaardagen in de groep.  
De kinderen mogen op deze dag verkleed naar school komen. Graag de lunch zelf 

meenemen, voor de rest wordt gezorgd.  

 

Vanuit het schoolbestuur nodigen wij alle ouders/verzorgers van onze leerlingen en 

vrijwilligers van harte uit voor een gezellige BBQ op het schoolplein. De BBQ is a.s. 

vrijdag 1 juli, aanvang 18:00 uur. Van harte welkom!  

Klik op onderstaande link om door te geven of u komt of niet: 

https://forms.office.com/r/sRbrU1mD0z 

Aanmelden kan nog tot en met morgen, dinsdag 28 juni! 

 

Op maandag 4 juli wordt de spetterende musical van groep 7/8 twee 

keer uitgevoerd, namelijk 's middags van 12.30 - 14.30 uur met alle 

kinderen van de school en eventuele extra gasten van groep 7/8 

leerlingen en ‘s avonds om 19.00 uur met ook het officiële 

afscheidsgedeelte voor groep 8 met ouders en genodigden. 

Ouders/leerlingen van groep 7/8 hebben over het uitnodigen van 

gasten voor de musical een bericht van juf Tineke ontvangen. 

 

Dinsdagmiddag 5 juli (15.00 - 17.00 uur ongeveer) nemen juf 

Suzanne en juf Tineke nog apart afscheid van groep 8. Alle kinderen 

van groep 8 zijn uitgenodigd voor een middagje lasergamen. 

 

https://forms.office.com/r/sRbrU1mD0z


Op donderdag 7 juli houden we ons jaarlijkse Eindfeest. Het wordt een combinatie van 

Sport en Cultuur en traditiegetrouw patat tussen de middag. 

Groep 1-4 heeft 's morgens een sportprogramma en 's middags creatieve workshops. 

Groep 5-8 heeft 's morgens creatieve workshops en 's middags een sportprogramma. 

De kinderen hoeven geen lunch mee te nemen, behalve als ze niet van patat houden. 

Wel is het handig om die dag gemakkelijke (sport)kleding en schoenen aan te trekken. 
 

 

Groep 8 heeft op donderdag 7 juli de laatste (feest)dag op school.  

Vrijdag 8 juli is er alleen ’s morgens school tot 12:00 uur voor de groepen 1 t/m 7.   

Zij krijgen deze ochtend ook hun rapport mee naar huis en daarna start de 

zomervakantie!  
 

 

  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  
Groep 1-2  Juf Anja  Juf Nelleke de J  Juf Nelleke de J  Juf Nelleke de J  Juf Anja  
Groep 3-4  Juf Cora  Juf Cora  Juf Cora  Juf Nelleke W  Juf Nelleke W  
Groep 5-6  Juf Marjolijne  Juf Marjolijne  Juf Rianne  Juf Rianne  Juf Rianne  
Groep 7-8  Juf Suzanne  Juf Suzanne  Juf Suzanne  Juf Tineke  Juf Tineke  
 

In de afgelopen jaren hebben de kinderen van groep 1-2 van CBS De Wegwijzer samen 

met de kinderen van groep 1-2 van OBS Den Beemd gymles gehad. Komend jaar worden 

deze beide groepen te groot om ze nog te combineren. De groepen 3-4 van beide 

scholen blijven wel nog klein, daarom hebben we ervoor gekozen om komend schooljaar 

de groepen 3-4 van beide scholen te combineren met de gymles. 

Voor de precieze gymtijden verwijzen we naar het jaaroverzicht dat aan het begin van 

het schooljaar met u gedeeld zal worden. 
 

 

Op maandag 22 augustus verwachten we alle kinderen om 08:25 uur op school.  

We openen het schooljaar eerst met elkaar in de gymzaal, ouders zijn hierbij van harte 

welkom; daarna gaan we naar de klassen.  
 

Schoolvakanties  

Herfst: 24-10-2022 t/m 28-10-2022 

Kerst: 26-12-2022 t/m 06-01-2023 

Voorjaar: 27-02-2023 t/m 03-03-2023 

Pasen: 07-04-2023 t/m 10-04-2023 

Meivakantie: 24-04-2023 t/m 05-05-2023 

Hemelvaart: 18-05-2023 t/m 19-05-2023 

Pinksteren: 29-05-2023 

Zomer: 10-07-2023 t/m 18-08-2023 

 

Studiedagen: 

Maandag 31 oktober 2022  

Vrijdag 23 december 2022  

Donderdag 16 maart 2023  

Woensdag 17 mei 2023  

Dinsdag 30 mei 2023 

 

Extra vrije dagen voor groep 1-4: 

Lang weekend: 27 januari en 30 januari 2023 

Verlengde Pinsterweek: 31 mei, 1 juni, 2 juni 2023 

 

Groep 5-8 om 12:00 uur uit: 

Vrijdag 21 oktober 

Vrijdag 24 februari 

Vrijdag 7 juli 



Maandag 20 juni kwam de MR weer samen. We hebben gesproken over de schoolgids, de 

vrijwillige bijdrage, het vakantierooster en de vrije dagen. Voor dit schooljaar was het de 

laatste vergadering. In het nieuwe schooljaar komt de MR op maandag 26 september 

weer bij elkaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Geïnteresseerde ouders kunnen 

eventueel zo'n vergadering bijwonen. 

Datum Psalm/lied 

01-07-2022 LB 390:1 – ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen 

08-07-2022 Op Toonhoogte 410 – Here der Heren 

 

 

 

 

 

 


