
 

 
 Basis voor het leven! 

 
Maandbrief   JANUARI 

Schooljaar 2022-2023 

 
Data om te onthouden 
11-01-2023 Luizencontrole  

13-01-2023 Inloopkwartier (08:25-08:40u) 

25-01-2023 Voorleesontbijt groep 1/2 

27-01-2023 Groep 1 t/m 4 vrije dag 

30-01-2023 Groep 1 t/m 4 vrije dag 

06-02-2023 Maandbrief februari verschijnt 

Inloopkwartier (08.25-08.40u) 

SOT (14.30-16.30u) 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s),   
‘Met hart en ziel maak ik Hem groot 

En vrolijk zing ik om God, mijn bevrijder. 

Want Hij blijft zijn barmhartigheid trouw, 

Geslacht na geslacht, waar Hij wordt gekend.’ 

(Lied van Maria) 

 

Na een prachtige kerstviering met de kinderen en heel veel ouders, grootouders en 

andere belangstellenden, mochten we genieten van vakantie. Een vakantie om terug te 

blikken, omdat we weer een nieuw kalenderjaar in gaan. Een vakantie om ook dankbaar 

vooruit te zien. 

Misschien zijn er goede voornemens uitgesproken of zijn er grootse plannen voor 2023. 

Hoe die zullen gaan verlopen is voor ons nog een verrassing. Maar we mogen erop 

vertrouwen dat God onze Vader met ons mee zal gaan; van geslacht op geslacht. 

Een goed en gezegend 2023 gewenst. 

 
Personele zaken 
Binnenkort zal er opnieuw een advertentie worden uitgezet voor een vakdocent gym. Wilt 

u, als u daarvoor mogelijkheden hebt, deze zoveel mogelijk verspreiden? 

Met meester Tim is afgesproken dat we in ieder geval tot de meivakantie op zijn 

assistentie kunnen rekenen. Helaas was het voor hem niet mogelijk om de twee dagen 

van onze voorkeur te assisteren. Daarom zal meester Tim op dinsdag komen helpen en 

juf Nicky op vrijdag (beiden 1x per 2 weken). 

Juf Caroline zal, ook tot de meivakantie, gemiddeld 1x per week een dag komen invallen 

in verschillende groepen om de werkdruk van de teamleden te verlagen. 

 
Start schooldag 
Nu de dagen langzamerhand weer langer worden willen 

wij u graag nog een keer wijzen op de tijd waarop onze 

schooldag start. Verschillende kinderen komen 

regelmatig pas na de bel op school. 

De eerste bel gaat om 8.25 uur. Wij verwachten dan 

alle kinderen van groep 1-4 in de klas en alle kinderen 

van groep 5-8 in de rij.  

De tweede bel van 8.30 uur gaat alleen binnen school, 

om de start van de les aan te geven. De school begint 

dus voor iedereen om 8.25 uur! 

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school 

is/zijn!  



Welkom op school 
Vanaf maandag 16 januari komt Lotte van den Born de kleutergroep versterken.  

Lotte, van harte gefeliciteerd met je 4de verjaardag en welkom! We wensen je een fijne 

tijd bij ons op school.  

 

Wijziging gymdagen 
Vanaf vandaag wijzigen de dagen waarop de kinderen gym hebben: dit worden de 

dinsdag en de vrijdag. Wilt u op deze dagen zorgen dat uw kind gymkleding meeneemt? 

 

Luizencontrole  
A.s. woensdag 11 januari worden alle kinderen weer 

gecontroleerd op aanwezigheid van luizen. Een 

werkgroep ouders doet dit aan de hand van eisen 

die de GGD hieraan stelt. Houdt u rekening met:  

• Gewassen haren  

• Meisjes los haar (evt. alleen een haarband)  

• Geen gel of haarlak in de haren  

De hulpouders worden om 09.00 uur op school 

verwacht. 

 
Inloopkwartier 
Vrijdagochtend 13 januari is er in alle klassen een inloopkwartier van 08.25 – 08.40 uur.  

 

Rapporten inleveren   
Mocht u het rapport van uw kind(eren) nog thuis hebben liggen, wilt u dit dan deze week 

mee naar school geven. 

 
Extra vrije dagen groep 1 t/m 4  
Op vrijdag 27 januari én maandag 30 januari hebben de groepen 1 t/m 4 een vrije dag, 

dus een lang weekend.    

 
Buiten spelen   
Onze leerlingen zitten, mede vanwege ons continurooster, lange tijd achter elkaar in het 

lokaal. Het is dan heel fijn om rond 10.15 en 12.15 uur even naar buiten te kunnen om 

een frisse neus te halen en te spelen, ravotten enz. Wij willen daarin zo weinig mogelijk 

beperkend zijn. 

Maar de laatste tijd lijkt het ook steeds vaker te regenen of net geregend te hebben. Het 

gras is dan modderig. Kinderen vinden dat op zich geen probleem; ook in de modder 

spelen is heel fijn! Maar wij zien soms met lede ogen goede schoenen in korte tijd in 

modderklompjes veranderen. 

Wij willen het spelen in het gras en op de struinpaadjes in de tuin eigenlijk niet 

verbieden, omdat daar ook bijna alle speeltoestellen staan. Daarom geven wij u de tip 

om uw kind laarzen (en eventueel pantoffels) mee te geven naar school. Deze kunnen bij 

de deur worden uitgetrokken, zodat de klassen toch schoon blijven en de kinderen geen 

koude voeten (in natte schoenen) krijgen. 

 

Stichting Hartekind -  juf Anja 
Op 12 januari zal juf Anja een korte presentatie (incl. een 

aantal ‘droog schaats’-oefeningen) geven aan de hele school.  

Op 27 januari doet ze mee aan de Alternatieve Elfstedentocht 

op de Weissensee in Oostenrijk. Dat doet ze omdat ze van 

schaatsen houdt, maar ook om geld in te zamelen voor 

Stichting Hartekind. Er is veel geld nodig voor onderzoek 

naar aangeboren hartafwijkingen. Helaas sterft elke 2 dagen 

een kind aan een hartafwijking. Komende weken staat er een 

collectepot op school voor deze actie.  

 

Of doneer op: https://www.pifworld.com/nl/fundraisers/ajmZ3OrXAR4/anja-den-braven 

 

Wie al doneerde, hartelijk dank!! 

https://www.pifworld.com/nl/fundraisers/ajmZ3OrXAR4/anja-den-braven


Avond4daagse Giessenlanden 
De data voor de Avond4daagse Giessenlanden zijn bekendgemaakt:  

dinsdag 9 t/m vrijdag 12 mei 2023.  

 

Verplaatsen schoonmaakavond  
In de week van de Avond4daagse valt ook net onze 2e schoonmaakavond, daarom wordt 

de schoonmaakavond van donderdag 11 mei verplaatst naar dinsdag 16 mei 2023. Het 

gewijzigde rooster is bijgevoegd in de mail.  

 

Aangepaste schooltijd i.v.m. schoolreis  
Op dinsdag 21 maart 2023, hopen wij op schoolreis te gaan met de hele school. 

We willen, vanwege mogelijke files, uiterlijk 8.30 uur wegrijden en vragen daarom alle 

kinderen op deze dag om 8.15 uur op school te zijn. 

Het wordt dit jaar een bijzondere schoolreis. In de eerste plaats omdat we met de hele 

school gaan en in de tweede plaats omdat deze schoolreis helemaal vanuit een subsidie 

betaald wordt die we 5 jaar geleden hebben aangevraagd om ons cultuuronderwijs (met 

name muziek) een extra boost te geven. 

Van 6 t/m 23 maart 2023 houden wij op school een project dat zal gaan over klassieke 

muziekstukken. De afsluiting van dat project is op donderdag 23 maart. U krijgt hier nog 

nadere informatie over. 

Als onderdeel van dit project gaan we met schoolreis naar De Doelen in Rotterdam, waar 

voor onder- en bovenbouw een apart programma is. 's Middags gaan we naar dierentuin 

Blijdorp. We hopen rond 17.00 uur weer op school te zijn. 

 
Rapporten 
Op verzoek van een aantal ouders en na advies van de oudergeleding van de MR hebben 

wij besloten het overgangsrapport niet pas mee te geven op de laatste schooldag, maar 

voorafgaand aan de laatste 10-minutengesprekken. 

Daarvoor hebben we wat data moeten wijzigen: 

- Inschrijven voor de 10-minutengesprekken van 19 t/m 23 juni 

- Rapporten mee op vrijdag 23 juni  

- Gesprekken in de week van 26 t/m 30 juni 

  

Even voorstellen - vanuit het bestuur 
Mijn naam is Willem Blom, 38 jaar en sinds dit schooljaar 

onderdeel van het toezichthoudend bestuur. Ik ben getrouwd 

met Lydia en we hebben drie kinderen: Nina (5), Chris (3) en 

Thijs (2). Nina zit in groep 2 bij juf Nelleke en juf Marit, en 

heeft het enorm naar haar zin.  Chris hoopt in maart naar 

school te gaan en kijkt daar volgens mij ook al wel naar uit. 

Het middagje wennen vond hij in ieder geval heel leuk.  

 

Sinds 2019 wonen we in Arkel (daarvoor woonden we in 

Rotterdam-Zuid) en we zijn bij CBS De Wegwijzer 

uitgekomen vanwege het positief christelijke karakter van de 

school. Ook het kleinschalige van de school sprak ons aan. Verder zijn we kerkelijk 

betrokken bij de Grote Kerk in Gorinchem (PKN) en ben ik daar onlangs gekozen tot 

ouderling. Doordeweeks werk ik als ingenieur bij een bedrijf in de olie- en gasindustrie 

(Paradigm te Groot-Ammers). 

 

Ik heb geen ervaring in onderwijsland (behalve dan dat ik zelf ook op school heb 

gezeten), maar ben mezelf daarin aan het verdiepen. Wat ik tot nu toe gemerkt heb is 

dat de samenwerking tussen het dagelijks en toezichthoudend bestuur heel prettig 

verloopt. Ik hoop de komende tijd, met Gods hulp, een bijdrage te kunnen leveren aan 

het Christelijk basisonderwijs in Hoogblokland (en omstreken).   

 

Mocht u vragen hebben of iets willen delen met mij, schroom niet. Ik kom regelmatig op 

het schoolplein of anders per e-mail (w.blom@cbsdewegwijzer.net).    

 

 

mailto:w.blom@cbsdewegwijzer.net


Nieuwjaarswens vanuit het bestuur 
Vorig jaar eindigde goed met een geslaagd kinderkerstfeest in de Kerk tegenover de 

school. Het eerste kinderkerstfeest sinds 2019, wat fijn dat het weer kon! Met de belofte 

van Kerst zo vlak voor het nieuwe jaar, mogen we met vertrouwen in Gods Heilsplan 

naar de toekomst kijken. Hoe het vorig jaar ook was en wat komend jaar ook op ons pad 

komt, Zijn hand laat ons niet los. 

Zijn leiding heeft het schoolbestuur ook afgelopen jaar ervaren. We zijn op 

wonderbaarlijke wijze weer op volledige sterkte gekomen met de schoolformatie én het 

bestuur. De samenwerking met de leerkrachten en de sfeer binnen het bestuur is goed. 

De voorgenomen scheiding van dagelijks en toezichthoudend bestuur krijgt steeds meer 

vorm en met de nieuwe bestuursleden is ook meer schoolinhoudelijke kennis aan boord 

gekomen. Daarmee kunnen we scherper kijken naar verbeteringen in het onderwijs van 

onze kinderen. 

2023 zal in het teken staan van een mogelijke fusie met een grotere 

scholengemeenschap. Ik hoop daar echt vorderingen over te kunnen melden voor de 

zomervakantie. 

Namens het schoolbestuur wens ik u een goed en gezond 2023! 

Marinus Aalberts                                                                                                              

Voorzitter Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs 'Het Mosterdzaadje' 

 

Een hartelijke groet,  
namens alle leerkrachten,  Tineke Folkers 

 

 


