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Naschools Sportaanbod:

AGENDA
21 januari
21 januari
24 januari
3 februari
3 februari

Doe middag Terra
MR vergadering
Doe dag Lindecollege
Aqua gym groep 7 & 8
Schoonmaakavond.

Lentefair:
Vrijdag 15 mei staat de
Lentefair gepland.
De commissie wil dit jaar
ook weer kinderkleding en
speelgoed gaan verkopen.
Denkt u bij het opruimen
aan de Lentefair?
Hoofdluiscontrole:
Afgelopen dinsdag heeft de werkgroep de
leerlingen gecontroleerd op de
aanwezigheid van hoofdluis. Er werden
alleen enkele oude neten bij enkele
leerlingen aangetroffen. Reina Visser, de
verpleegkundige van de GGD was ook
aanwezig. Van haar kregen we de we de
volgende tips:
Pioderm groen en X Luis gebruiken
als er luizen zijn geconstateerd.
Gebruik bij het kammen om de
luizen te verwijderen een metalen
kam.
Om de neten te verwijderen kun je
het beste droog haar inwrijven met
puur (natuur)azijn.
Haar met een handdoek
omwikkelen.
15 tot 20 minuten laten intrekken
Vervolgens crèmespoeling
gebruiken om het haar gemakkelijk
uit te kammen.
Kammen blijft het belangrijkst om
luizen en neten te verwijderen.

Naschools sportaanbod in de gymzaal bij de
Paulus Potterstraat.
Allereerst wenst het Buurtsportwerk
iedereen een gezond en sportief 2020 toe!
Wij komen weer naar de scholen met een
leuk Naschools Sportaanbod. Dit Naschoolse
Sportaanbod is gemaakt voor kinderen uit
groep 3 t/m 6. Wanneer je jonger of ouder
bent, ben je ook van harte welkom en zullen
we proberen de activiteiten voor jouw
leeftijd aan te passen.
Op dinsdag 14 januari, 4 februari, 3 maart,
7 april en 12 mei om 14.30 uur tot 15.30
uur, komen wij in de gymzaal van de Paulus
Potterstraat
Elke maand hebben we daarbij een ander
thema.
Met vriendelijke groeten,
het Buurtsportwerk.

Spaardoel Voedselbank:

We sparen in 2020 niet met geld maar
met producten voor de voedselbank. In de
Wijzernieuws zullen we het doel van de
komende maand aangeven.
Het product van de maand januari is :
koek, cake en verpakte koekjes.
De producten kunnen ingeleverd worden
in de hal van de school in een daarvoor
bestemd krat.
Welkom op school:
Afgelopen week is Siem Bakker
ingestroomd in groep 1/2 bij juf Vroukje.
Volgende week komt Thijs van Nijkerk bij
ons op school in deze groep.
We wensen hen een hele plezierige tijd
toe op onze school.

SC Heerenveen:
SC Heerenveen vindt het
belangrijk om in de regio
aanwezig te zijn. Daarom
nodigen zij verschillende
scholen uit om een
wedstrijd bij te wonen.
De leerlingen van de
groepen 5 tot en met 8 kunnen een gratis
toegangskaart ontvangen + een kaart voor
een begeleider voor de wedstrijd SC
Heerenveen – AZ Alkmaar op zaterdag 25
januari a.s.- aanvang 18.30 u.
Maandag 20 januari komt een medewerker
van de club samen met de mascotte Heero
om aanvraagformulieren uit te delen (1
formulier voor twee kaarten). Deze moeten
woensdag 22 januari weer worden
ingeleverd. Vervolgens delen wij de kaarten
uit aan de belangstellenden.
Nieuws uit de bibliotheek:
Bij deze nieuwsbrief sturen wij u ook de
nieuwsbrief van de bieb van de maand
januari.
Schoonmaakavond:
Op maandag 3 februari
a.s. is de eerste
schoonmaakavond van 2020.
Een schoon en goed begin
van het nieuwe jaar!
De schoonmaakavond is van 19.00 tot 20.00
uur.
Voor onze nieuwe ouders: in overleg met
de activiteitencommissie organiseren we 2x
per jaar zo’n avond. Gewoon omdat een
aantal schoonmaaktaken nu eenmaal niet
onder de reguliere schoonmaak vallen. En
toch willen we allemaal graag in een schone
ruimte werken. Ook onze kinderen! Als
iedereen mee helpt gaat het om een uur in
het hele jaar.
We hebben het zo georganiseerd dat op de
ene avond de ouders komen met een
achternaam beginnend met de A t/m M en
op de andere avond komen de ouders
beginnend met een N t/m Z. Als u niet kunt

op de avond die voor u bedoeld is rekenen
we de andere avond op u.
Op maandag 3 februari zijn de ouders
aan de beurt zijn met de
achternaam A t/m M
(en wie het gezellig vindt is natuurlijk van
harte welkom )
We vragen ook aan de ouders om zelf
een emmer en een
schoonmaakdoekje mee te nemen!
Geen staking:
De bonden hebben hun leden opgeroepen
om eind januari weer te gaan staken. Het
team van De Wegwijzer geeft geen
gehoor aan deze oproep en we gaan dus
niet meedoen met deze staking.
Er is onlangs een mooie CAO afgesloten
waarin er aandacht is voor
salarisverhoging, werkdrukverlaging en
verdere professionalisering.
Ook denken we dat de gevoerde acties
hebben geleid dat er in de politiek
aandacht is voor de problemen in het
onderwijs en dat men snapt dat we zorgen
hebben over de toekomst van goed
onderwijs.
We denken dat men in de komende
periode hier oog voor zal hebben en dat er
getracht wordt om deze problemen op te
gaan lossen.

Met vriendelijke groet,
Team CBS De Wegwijzer.
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Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze
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