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AGENDA
15 november
15 november
16 november
17 november
20 november
20 november
27 november
28 november
28 november
4 december
4 december
5 december
11 december
18 december
20 december
22december

Baukje Koolhaas les 2 gr 5/6
Rietnymf groep 1 en 2
Dans Lianne Jacobs gr 1 en 2
Inlever dag Schoenmaatje
Schoolarts groep 2
Spreekuur
Aqua gym groep 7 en 8
Schoolarts groep 2
MR vergadering
Aqua gym groep 7 en 8
OC vergadering
Sinterklaasfeest
Aqua gym groep 7 en 8
Aqua gym groep 7 en 8
Kerstviering Ichtuskerk
Begin Kerstvakantie: 12.00 u.

Schoolarts groep 2:
In de vorige Wijzernieuws staat vermeld
dat de Schoolarts op maandag 20 en 27
november de leerlingen van groep 2 gaat
onderzoeken. Nu heeft de GGD de
planning gewijzigd. De tweede
onderzoeksdag zal niet op maandag 27
maar op dinsdag 28 november zijn. De
ouders van de betreffende leerlingen
ontvangen thuis nog bericht hierover.

daarvoor gevraagde gegevens zelf invullen.
Daarnaast kunt u zelf de kosten van € 6.50
overmaken. U krijgt van school € 6.00
retour. Wilt u dan wel uw rekeningnummer
doorgeven, zodat het naar u overgemaakt
kan worden?

School van de Week:
Deze week ontvangen de leerlingen een bon
waarmee ze tegen een gereduceerd bedrag
kunnen zwemmen in zwembad “De
Steense”.
Voor € 2,00 kunnen ze dan op vrijdagavond
17 of zaterdagmiddag 18 november
zwemmen.

Welkom op school:
Welkom op De
Wegwijzer, in groep 1;
Hannah Bruinsma
Eydie Pen
Yari Bakker
Wij wensen jullie en jullie ouders een
goede tijd toe bij ons op school!
Edukans Schoenmaatjes:
We zijn blij met de vele dozen die al zijn
ingeleverd. De dozen kunnen tot 17
november worden ingeleverd.
We hebben van een aantal kinderen
gehoord dat ze het fijn zouden vinden als
ze reactie krijgen waar de doos terecht is
gekomen. Hiervoor zijn de verzendkosten
€ 6.50 i.p.v. € 6.00. Daarnaast is het
noodzakelijk om de barcode en uw
persoonlijke gegevens in te voeren.
Voor kinderen die dit graag willen, hebben
we het volgende bedacht. Als ouders
kunnen jullie zelf de barcode en de

'tjong®talent:
Na de vakantie zijn we weer gestart met het
1e blok van het 'tjong®talent. Dit wordt nu
in eigen groep gehouden.
Het thema van dit blok is “Speelgoed”.
De zaakvakken worden betrokken bij de
uitvoering van het thema.
Splitsing groep 1 en 2:
We zijn blij met de aanmeldingen van de
leerlingen in de kleutergroep. De groep
wordt echter zo groot dat we na de
kerstvakantie de groepen gaan splitsen.
We zullen u binnenkort nader informeren
over de exacte invulling.

Facebook:
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze Facebookpagina
Met een vriendelijke groet namens het
team,
Freerk Elzinga

