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AGENDA
14 september
18 september
19 t/m 21 september
19 september
25 september
25 september
26 september
01 oktober
4, 15 en 16 oktober
06 oktober
22 t/m 26 oktober

Muziekworkshop gr 5 & 6
Informatieavond
Schoolkamp groep 7 & 8
Schoolreisje groep 1 & 2
Startdienst
MR vergadering (20.00 u)
Schoolreisje groep 3 t/m 6
Start autowasactie
Onderzoeken GGD
Lindeloop
Herfstvakantie

Activiteitenkalender:
De activiteitenkalender is klaar om
afgedrukt te worden. De leerlingen
hebben ook deze keer hun bijdrage
geleverd en mooie tekeningen gemaakt
om de kalender te verfraaien.
Jeroen Buitenhuis heeft deze tekeningen
geïntrigeerd in de kalender.
We hebben getracht om de kalender zo
volledig mogelijk te maken.
Nieuwe data worden in de Wijzernieuws
vermeld. Begin volgende week ontvangen
de oudsten van het gezin de kalender
Informatieavond:
Dinsdag 18 september is er een
informatieavond op school.
Tussen 18.30 uur en 19.30 uur mag u
samen met uw kind(eren) de school
binnen lopen.
Uw kind(eren) kunnen de klas laten zien,
de plek waar ze zitten en de materialen
waar ze mee werken.
De juffen en meesters zijn natuurlijk ook
aanwezig in de groepen om vragen te
beantwoorden.
Ontruimingsoefening:
Woensdag 12 september hebben we onze
jaarlijkse ontruimingsoefening gehouden.
Dit jaar heeft deze oefening een speciaal
randje. Met de oefening willen de
schooldirecteuren graag een noodsignaal
afgeven aan het ministerie van onderwijs.
Een noodsignaal over de staat van het
onderwijs. Als directeuren maken we ons
zorgen over het onderwijs. Met name over
het aantal leerkrachten. Het is als
directeur erg lastig om elke keer weer

vervanging te vinden voor alle groepen in
periodes van ziekte. Daarnaast maken we
ons zorgen over de aantrekkelijkheid van
het onderwijs voor nieuwe leerkrachten.
Deze moet verbeterd worden omdat anders
de tekorten aan leerkrachten dramatisch
zullen stijgen.
Door de staking te koppelen aan de
jaarlijkse ontruiming willen we voor zo
weinig mogelijk overlast zorgen en toch een
noodsignaal afgeven. We hopen dat u het
onderwijs blijft steunen in onze stakingen,
zodat wij in de toekomst goed onderwijs
voor uw kind kunnen blijven garanderen.

Startdienst:
Op dinsdag 25 september is de jaarlijkse
startviering met CBS De Adelaar. Dit is
onder schooltijd. We lopen samen naar de
Ichtuskerk. De leerlingen van de bovenbouw
begeleiden de leerlingen van de groepen 1
en 2.
Het thema is: “Je hoort erbij”
Middels liederen, verhalen, gebeden en
toneel wordt invulling gegeven aan dit
thema. We hopen op een mooie viering.

Autowasactie:
De leerlingen van de leerlingenraad
hebben acties bedacht om geld te
verdienen voor het verfraaien van het
plein. Eén van de acties is een
autowasactie. Deze wordt in de week van
1 tot en met 5 oktober georganiseerd.
We zullen u nader informeren over de
actie.

Aanmelding Leerlingen:
We hebben graag een zo compleet
mogelijk overzicht van de instroom van
leerlingen op onze school. Met een
dergelijk overzicht kunnen we keuzes
gaan maken voor een eventuele nadere
verdeling van de kleuters over de
groepen.
Wanneer er nog jongere broertjes en
zusjes in het voorjaar 4 jaar worden,
willen we u vragen of u dit bij de
leerkrachten of de directeur wilt melden.
Alvast bedankt!
Onderzoeken GGD:
De reguliere gezondheidsonderzoeken van
de GGD worden gehouden op donderdag
4, maandag 15 en dinsdag 16 oktober.
De leerlingen, geboren in het jaar 2013
zijn met ouder/verzorger uitgenodigd op
school. De ouders hebben thuis de
uitnodiging ontvangen. Dit onderzoek bij
de jeugdarts en de doktersassistente
neemt 40 minuten in beslag
Inzet leerkrachten:
Juf Aafina heeft aangegeven dat zij drie
dagen werken teveel vindt in combinatie

met haar eigen werkzaamheden en haar
gezin.
Zij geeft aan dat zij uren in wil leveren en
alleen nog op de donderdag en
vrijdagochtend aanwezig is.
We hebben meester Bart ten Boom
gevraagd om extra ingezet te worden in
groep 3 en 4 zodat de groepen toch vaak
gesplitst worden.
Meester Bart in op dit moment nog aan het
re-integreren.
De aanwezige tijd op school zal hij zoveel
mogelijk ingezet worden in de groepen 3 &
4.
We hebben juf Anja van Veldhuizen uit
Katlijk bereid gevonden om de taken die
meester Bart in de groepen 5 tot en met 8
zou invullen tijdelijk over te nemen. Zij zal
dit op de dinsdag en woensdag op school
aanwezig zijn in om extra ingezet te worden
in deze groepen. Ook zal zij voor overige
vervangingen gevraagd worden.
Kennismaking:
Ik ben Esther Miedema. Ik woon vanaf 1993
in Heerenveen. Daarvoor woonde ik in
Franeker. Ik heb 26 jaar met veel plezier
gewerkt op CBS De Pream in De Knipe.
Helaas moest De Pream deze zomer sluiten
i.v.m. te weinig leerlingen. Gelukkig heb ik
weer een mooi plekje gekregen in groep 3
en 4 hier op de Wegwijzer ,waar ik erg blij
mee ben.
Ik hou van reizen. Met name rondreizen
naar Azië en Afrika. Afgelopen zomer ben ik
naar Marokko geweest. Lezen, fotograferen,
naar muziek luisteren zijn dingen die ik
graag doe.
Natuurlijk wil ik jullie graag beter leren
kennen. Voor
vragen of
gewoon een
gezellig praatje
kunt u altijd bij
mij terecht. De
deur staat altijd
open!

Mag ik mij even voorstellen.
Ik ben Bart ten Boom. Voor de leerlingen
meester Bart. Vanaf dit schooljaar als
extra leerkracht werkzaam op De
Wegwijzer. Ik woon, net als Juf Esther in
Heerenveen en werk met veel plezier al
38 jaar in het onderwijs. Eerst 33 jaar in
Jubbega, daarna enkele jaren in
Donkerbroek en de laatste 2 jaar als
invalkracht op diverse scholen binnen de
Tjongerwerven. Zo ben ik al een paar
maal eerder op De wegwijzer geweest.
De school is mij dus niet onbekend en heb
er dan ook veel zin in.
Helaas ben ik nog niet volledig inzetbaar
omdat ik nog herstel van een operatie.
Binnenkort hoop ik hier volledig aan de
slag te gaan.
Een van mijn hobby’s is volleybal. Na
jaren zelf gespeeld te hebben train en
coach ik nu elk jaar een team.

Bereikbaarheidsformulier
Volgende week ontvangen de ouders een
bereikbaarheidsformulier 2018-2019.
Wij hebben de bij ons bekende gegevens
al zoveel mogelijk hierop ingevuld. Om u
goed te kunnen bereiken, bijvoorbeeld in
geval van ziekte of nood en om u per email de nieuwsbrief of andere informatie
te kunnen toesturen, willen wij graag dat
u deze gegevens controleert en daarna zo
spoedig mogelijk weer inlevert op school.

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

