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Nummer 1  September 2018
 Eerste schooldag
De zomervakantie is bijna ten einde. We hopen dat iedereen een hele fijne vakantie heeft gehad! Maandag 3 september start
het nieuwe schooljaar. Om het schooljaar goed te beginnen willen we ouders, kinderen, broertjes en zusjes welkom heten
om 8.30 uur. Daarna gaan we naar de klassen en uiteraard mag u uw kind(eren) in de klas brengen.
We wensen iedereen een mooi, gezellig en leerzaam schooljaar toe.
Met vriendelijke groeten,
Team CBS De Wegwijzer

 Andere schooltijden
Vanaf dit schooljaar werken we met andere schooltijden. Deze zijn als volgt:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 1/2
8:30 – 14:30
8:30 – 14:30
8:30 – 12:00
8:30 – 14:15
8:30 – 14:15

Groep 3 t/m 8
8:30 – 14:30
8:30 – 14:30
8:30 – 14:15
8:30 – 14:15
8:30 – 14:15

Ochtendpauze
10:15 – 10:30
10:15 – 10:30
10:15 – 10:30
10:15 – 10:30
10:15 – 10:30

Middagpauze
12:15 – 12:45
12:15 – 12:45
12:15 – 12:45
12:15 – 12:45
12:15 – 12:45

 Het team van CBS De Wegwijzer
Groep 1/2
Groep 3/4/5
Groep 6/7/8
Directeur
Intern Begeleider
Onderw.assistent

maandag
juf Anneke
juf Cobie
juf Linda*

dinsdag
juf Anneke
juf Cobie
juf Linda*

juf Jannie**

woensdag
juf Merel
juf Cobie
meester Arjen
meester Nanne
juf Marrit
juf Jannie**

donderdag
juf Merel
juf Saskia
juf Linda*

vrijdag
juf Merel
juf Saskia
juf Linda*

juf Jannie**

* Juf Linda is tot de kerstvakantie afwezig vanwege zwangerschapsverlof. Ze wordt vervangen door meester Arjen.
** Juf Jannie is voorlopig afwezig vanwege ziekteverlof. Ze wordt vervangen door juf Olga.
Naast het onderwijsbevoegde personeel hebben we twee schoonmakers (Afke en Sietse Kempenaar) en een conciërge
(Lammert Baas) in ons team.

 Scholing Kanjertraining
Op woensdag 5 en 12 september (en later nog op 9 januari) gaan juf Anneke, juf Merel en meester Arjen de starttraining
volgen van Kanjer. Meester Arjen zal op woensdagmiddag afwezig zijn in de bovenbouw. Meester Nanne zal de lessen van
hem overnemen.

 Ontwikkelingen Pompsterplein
Na een pannakooi en wachtruimte voor ouders, hebben we er inmiddels een prachtig
mooi nieuw speeltoestel bij op het plein! We zijn daar enorm blij mee. Daarnaast is er
ook een extra duikelrek geplaatst, zodat onze turnsterren nog flink wat extra rondjes
kunnen draaien! Alle ouders en Pompsters die hebben geholpen met het plaatsen van
de toestellen: BEDANKT!!!!

 Communicatie via Klasbord
Ook dit jaar zullen we weer veelvuldig gebruik maken van Klasbord, zeker nu de nieuwsbrief minder frequent zal verschijnen.
Op deze manier mist u niets van de ontwikkelingen op CBS De Wegwijzer!
De eerste stap is het downloaden van de Klasbord-app in de Appstore (voor iPhone of iPad), de Google Playstore, de
Windows Store. Maar ook via de site www.klasbord.nl kunt u werken met Klasbord. Daarna heeft u een unieke klascode
nodig. Deze treft u hieronder aan. Nadat de leerkracht uw aanmelding heeft goedgekeurd, kunt u ons volgen via Klasbord!

Algemeen
Groep 1/2
Groep 3/4/5
Groep 6/7/8

C23-TRB
KPX-KE8
SMT-5DF
UQQ-PS8

Indien uw kind in dezelfde klas is gebleven, hoeft u niets te doen.

 Vakantierooster
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Koningsdag/Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

20 oktober t/m 28 oktober 2018
22 december 2018 t/m 6 januari 2019
16 t/m 24 februari 2019
vr. 19 t/m ma. 22 april 2019
27 april t/m 5 mei 2019
30 en 31 mei 2019
vr. 7 t/m ma. 10 juni 2019
13 juli t/m 25 augustus 2019

 Andere ingang voor de middenbouw
De kinderen van groep 3/4/5 komen voortaan binnen via de hoofdingang. Op deze wijze is het minder druk in de ochtend bij
de kleuteringang. De jassen hangen de kinderen van de middenbouw op aan de rechterkant van de hal, de bovenbouw hangt
de jassen op aan de linkerkant.

 Schoolkalender en activiteitenlijst
Vanzelfsprekend ontvangt u ook dit jaar weer een jaarkalender. Daarop kunt u lezen hoe het schooljaar er uit komt te zien.
Daarnaast wordt er ook weer een activiteitenlijst samengesteld. Dit zal niet meer op papier zijn, maar via de digitale
snelweg. U krijgt binnenkort hierover een e-mailbericht. Wij zouden het erg fijn vinden als wij ook dit jaar weer kunnen
rekenen op de hulp van vele ouders.

 Informatieavond - Donderdag 13 september, 19:00 uur
Op donderdagavond 13 september nodigen wij u graag uit op de informatieavond. Op deze avond krijgt u veel informatie
over het komende jaar in de verschillende groepen. Uiteraard is er ook ruimte voor het stellen van vragen. U komt toch ook?
Aanvang: 19:00 uur.

 Kanjerdag en Inloopochtend - Donderdag 20 september, 8:30 uur
Donderdag 20 september is er voor alle kinderen van onze school een Kanjerdag. De dag beginnen we met alle kinderen en
ouders in de groepen. Alle ouders zijn deze ochtend van 8.30 uur tot 9.15 uur welkom om samen met de kinderen
Kanjeractiviteiten te gaan doen. U mag als ouders langs de groep(en) van uw kind(eren) gaan. Om 9.15 uur gaan de kinderen
in de groepen verder met Kanjeractiviteiten en staat de koffie en thee in de Smulwijzer voor u klaar.

 Ouder-vertel-gesprekken groep 3/6/7/8 - Maandag 24 september
We vinden het erg belangrijk goed contact te hebben met alle ouders van onze leerlingen. Tijdens de ouder-vertelgesprekken willen we ú graag het woord geven. Voor zowel de ouders als de nieuwe leerkracht(en) is het prettig snel in het
schooljaar contact te hebben. Het kan enorm bijdragen aan een juiste benadering en afstemming van de leerstof voor uw
kind. U als ouder kent tenslotte uw kind het best.

 Incasso ouderbijdrage
Inmiddels is de eerste termijn voor de ouderbijdrage geïncasseerd. Gedurende het schooljaar zal elke 25e van de maand
€ 7,50 per kind worden geïncasseerd van uw bankrekening.

 Organisatie van de ochtendpauze en lunchpauze
Vanaf dit schooljaar starten we met het eten op school. De kinderen gaan rond het middaguur niet meer naar huis, maar
lunchen op school. Om dit voor alle kinderen in goede banen te leiden, is er een beleidsplan en protocol opgesteld. We gaan
ervan uit dat we een goede start kunnen maken en alle ouders en kinderen de uitgangspunten volgen.
Praktische invulling
✓ Alle kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee in twee lunchtrommeltjes en twee drinkbekers: één set voor
de kleine pauze en één set voor de lunch. Een lunchtas krijgen de kinderen als cadeautje van de school.
✓ De kinderen nemen iedere dag een theedoek mee die dient als tafelkleedje bij de lunch.
✓ De lunchtrommel drinkbekers en theedoek worden in de lunchtas meegenomen. Deze worden verzameld in het
lokaal. Als dat nodig is kunnen losse trommels in een krat bewaard worden.
Ochtendpauze
✓ Ouders geven hun kind(eren) fruit of koek mee voor in de pauze met een
beker drinken.
✓ Kinderen eten fruit of koek.
✓ Kinderen nemen drinken mee van huis. Dit mogen geen
koolzuurhoudende dranken en drinken in blik zijn.
✓ Wij eten en drinken alles binnen op.
✓ Er wordt geen snoep toegestaan.
✓ Dat wat de kinderen niet opeten of opdrinken, gaat mee terug naar huis.
Lunchpauze
✓ Ouders geven hun kind een lunchpakket mee.
✓ Kinderen eten brood en wij adviseren gezond beleg.
✓ Kinderen nemen drinken mee van huis. Dit mogen geen koolzuurhoudende dranken en drinken in blik zijn.
✓ Als kinderen geen drinken van thuis mee krijgen, krijgen zij van school water.
✓ Eten en drinken wordt meegenomen in herbruikbare materialen.
✓ Wij eten en drinken alles binnen op.
✓ Dat wat de kinderen niet opeten of opdrinken, gaat mee terug naar huis.
✓ Tijdens de lunch eten de kinderen geen koek of snoep.
Regels en afspraken
Bij het eten van de lunch horen een aantal regels of manieren die de leerkrachten en kinderen toepassen.
✓ De tafel waarop gegeten wordt is leeg; geen schoolwerk of andere materialen.
✓ Er wordt gezamenlijk gestart met een moment van stilte/gebedje/liedje.
✓ Iedereen begint op hetzelfde moment met eten.
✓ De eerste 5 minuten is er rust in de groep (er wordt stil gegeten). Dit wordt aangeven met een time-timer.
✓ Netjes eten en drinken.
✓ De theedoek wordt naar binnen gevouwen en weer in de tas opgeborgen i.v.m. kruimels; het afval gaat mee naar
huis. Dit wordt in het lunchtrommeltje gedaan dat weer mee naar huis gaat (ook wat niet op is, zodat ouders zicht
hebben op wat er gegeten en gedronken is).
✓ Het spreekt voor zich dat de kinderen zelf hun eten moeten nuttigen
zonder hulp van de leerkracht. Wilt u er rekening mee houden dat fruit al
gesneden is? Denkt u ook aan variatie of iets ‘spannends’ in de trommel?
Dat komt de eetlust ten goede.
✓ De leerkracht eet samen met de kinderen en ziet erop toe dat alles goed
verloopt. De leerkracht zal bij opvallende zaken (weinig eten, lunch
vergeten, opvallend gedrag, enz.) contact opnemen met de ouders.
Wanneer uw kind medicijnen nodig heeft tussen de middag, wilt u dan hierover
contact opnemen met de groepsleerkracht? Zelfs als u denkt dat dit op school bekend zou moeten zijn? Er zullen dan
duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd worden over wie waarvoor bevoegd en verantwoordelijk is.
Het volledige beleidsplan en protocol m.b.t. andere schooltijden kunt u downloaden vanaf de site:

www.cbsdewegwijzer.eu

