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AGENDA
12 oktober
12 oktober
20 oktober
23 t/m 27 okt.
1 november
2 november
6 november
15 november
15 november
16 november
17 november
20 november
27 november

Afsluiting Kinderboekenweek
Screening beweeggroep
Voorleeswedstrijd
Herfstvakantie
Luizencontrole
Oudheidskamer gr 5 & 6
Baukje Koolhaas les 1 gr 5/6
Baukje Koolhaas les 2 gr 5/6
Rietnymf groep 1 en 2
Dans Lianne Jacobs gr 1 en 2
Inleverdag Schoenmaatje
Schoolarts groep 2
Schoolarts groep 2

Op donderdag 12 oktober zal een screening
worden afgenomen bij groep 3 en 4 door de
Buurtsportcoaches.
Wanneer uit de screening blijkt dat een kind
wellicht in aanmerking komt voor de ‘extra
beweeggroep’ dan zullen de ouders/verzorgers
hiervoor een uitnodiging ontvangen. In deze
uitnodiging wordt u dan ook nader geïnformeerd
over dag – tijd en locatie.

Vervanging Juf Hilleen:
Juf Hilleen heeft de ziekte van Pfeiffer en is
beperkt inzetbaar. Dit betekent dat er ook
wanneer zij aanwezig is iemand aanwezig
moet zijn die het van haar over kan nemen als
de energie op is.
Sinds de zomervakantie zijn wij al bezig om
een vaste invaller te vinden. Dit is echter niet
gelukt. Er zijn geen invallers beschikbaar. Juf
Lisette is bereid gevonden om extra te gaan
werken maar heeft ook verplichtingen op De
Mandebrink in Appelscha waar zij ook IB-er is.
Na de herfstvakantie kan juf Rika Renkema
extra dagen bij ons op school zijn zodat we de
vervanging dan met eigen mensen kunnen
opvangen. Woensdag 11 en 18 oktober
hebben wij Bart ten Boom als invaller. Na de
vakantie is Juf Lisette op de maandag dinsdag
woensdag en vrijdagmorgen in groep 5 en 6.
Juf Rika is dan op de donderdag en
vrijdagmiddag in deze groep. We hopen dat
juf Hilleen snel mag herstellen.
Extra beweeggroep:
Om deze kinderen te helpen wordt er na de
herfstvakantie een ‘extra beweeggroep’
gestart in Wolvega. Hier kunnen kinderen
onder begeleiding van een professional ‘beter
leren bewegen’. Een klein duwtje in de rug is
soms al genoeg om kinderen weer meer
plezier te laten beleven in sport en bewegen,
wat dan weer een positieve invloed heeft op
het zelfvertrouwen. Kinderen spelen op
termijn weer makkelijker mee op het
schoolplein of in de gymles. Angsten zullen
verminderen en plezier zal daarvoor in de
plaats komen. We kiezen vooral sport- en
spelvormen die aansluiten bij wat het kind
kan.

Welkom op school:
We heten de volgende leerlingen van harte
welkom op onze school. In groep 3 is Joep
Schendelaar gekomen en Emma
Kort in groep 1
Wij wensen jullie en jullie ouders
een fijne tijd toe bij ons op school!
Verwijsindex Fryslân
De verwijsindex is een digitaal contactsysteem
waarin professionals (leerkrachten, thuishulpen,
begeleiders en hulpverleners) hun betrokkenheid
bij een jeugdige (0-23 jaar) kunnen aangeven
door middel van een signaal.
Alleen professionele ondersteuners hebben
toegang tot de verwijsindex. Als twee of meer
van die professionals zo’n signaal afgeven is er
sprake van een match. Zo’n match houdt in: bij
dit kind zijn verschillende ondersteuners
betrokken. Die ondersteuners krijgen elkaars
contactgegevens en nemen contact met elkaar
op. De bedoeling is dat ze de ondersteuning,
samen met het gezin/jeugdige, afstemmen en
dat één van hen het voortouw neemt.
Het doel is om samen ‘één kind, één gezin, één
plan’ te realiseren.
In Fryslân heet de verwijsindex ViF ZiZeO:
Verwijsindex Fryslân, Zicht op Zorg en
Onderwijs.

Boekenmarkt:
Komende donderdagmiddag 12 oktober is er
weer de afsluitende boekenmarkt van de
Kinderboekenweek van Futura.
De kinderen kunnen vanaf 13.45 uur een
verkoopplekje zoeken in het gebouw.
Om 14:00 uur start de
boekenmarkt tot 14:45 uur.
Alle kinderen van CBS De
Wegwijzer zijn ook om
14:00 uur vrij om over de
boekenmarkt te gaan of
naar huis te gaan.
Activiteitenkalender
In de kalender staat vermeld dat de leerlingen
woensdagmiddag 1 november geen les hebben
i.v.m. een studiemiddag.
Deze teambijeenkomst is echter na schooltijd
zodat de leerlingen niet vrij zijn.
Op de website staat de actuele kalender met
de juiste data. We willen u vragen om deze
regelmatig te raadplegen.
Edukans Schoenenmaatje
Jaarlijks sparen we voor een goed doel. In
2017 is dat voor het project schoenmaatjes.
Van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau.
Onderwijs is zoveel meer dan leren schrijven
en rekenen. Door mee te doen met Edukans
Schoenmaatjes leren kinderen een
waardevolle les: dat geven om een ander
belangrijk is. En krijgen leeftijdsgenootjes in
ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau!
In de week voor de herfstvakantie krijgen alle
kinderen een folder mee voor de
schoenendoos actie. Alle kinderen kunnen een
schoenendoos vullen voor een meisje of een
jongen. In de folder staat precies wat wel/niet
in de doos kan.
In de folder staat dat
er kosten aan
verbonden zijn. Deze
kosten hoeven jullie als
ouders niet te betalen.
Wij hebben dit jaar
met onze zendingsgeld
gespaard om deze
kosten te betalen.

De schoenendozen kunnen tot uiterlijk 17
november ingeleverd worden bij de eigen
leerkracht. Wij zullen er zorg voor dragen dat de
gevulde dozen bij het verzamelpunt ingeleverd
worden.
Voorleeswedstrijd:
In de groepen 5 t/m 8 zijn deze week de
voorrondes gestart van de Nationale
voorleeswedstrijd.
Vanuit elke groep worden de twee beste
leerlingen gekozen en die gaan hun
voorleestalenten laten horen op vrijdag 20
oktober van 10.30-12.00 uur.
De ouders van deze gekozen 8 leerlingen worden
uitgenodigd om te komen kijken
en luisteren.
Bij deze voorleeswedstrijd zal
onze schoolkampioen worden
gekozen door een deskundige
jury.
Met een vriendelijke groet namens het
team,
Freerk Elzinga

