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AGENDA
21 t/m 25 okt
28 oktober
31 oktober
1 november
4 november
6 november
7 november
11 november
12 november
15 november
18 november
18 november
19 november
28 november
3 december
16 december

Herfstvakantie
Studiemiddag lln vrij 12.00 u.
Opening Doe-talentklas
Voorronde Voorleeswedstrijd
Oudercontactmiddag
Stakingsdag
Nationaal Schoolontbijt
Sint Maarten
Oudercontactavond
Proefkolonie gr 7 & 8
Schoolarts groep 2
Fietsverlichting controle
Na schools sportaanbod
Voorlichting VO
Terra en Lindecollege
Verpleegkundige groep 7
Schoolarts groep 2

Staking 6 november
Ook het team van De Wegwijzer sluit zich
aan bij de staking van 6 november. Deze
dag zal er geen school zijn en zullen de
leerkrachten zich aansluiten bij de
activiteiten rond de staking.
We maken ons grote zorgen over het
waarborgen van de kwaliteit van het
onderwijs. Nu worden er landelijk al
klassen naar huis gestuurd of over
groepen verdeeld en er is zelfs al een
school die zijn deuren heeft moeten
sluiten. Deze problematiek kennen wij nog
niet maar in de toekomst zullen we hier
ook mogelijke mee geconfronteerd gaan
worden.
We hopen dat de staking een duidelijk
signaal naar de overheid is en dat deze
resultaat mag
hebben.

Deze opgaven willen we graag voor
woensdag 30 oktober terugontvangen zodat
we de planning kunnen maken.
Enquête Beweegklas:
Het Buurtsportwerk is voornemens om via
een digitale enquête het beweeggedrag en
de zwemvaardigheid in kaart te brengen van
kinderen uit groep 5 t/m 8.
Uw school werkt hieraan mee en in week
44-45-46 wordt deze enquête afgenomen bij
de kinderen.
Als u bezwaar heeft tegen dit onderzoek
kunt u dit melden bij de leerkracht van uw
kind. Uw kind hoeft dan geen enquête in te
vullen.
In 2020 worden er vanuit het
Buurtsportwerk acties ondernomen op basis
van de uitkomsten van het onderzoek. We
hopen onze activiteiten beter aan te laten
sluiten bij de wensen van de kinderen.
Wij zullen discreet omgaan met de
verworven gegevens uit de enquête.
De gegevens worden enkel intern gebruikt
en niet met derden gedeeld.
Met vriendelijke groet,
Karen Douwstra
Buurtsportcoach
Weststellingwerf
karen@sportfryslan.nl
06 12 88 08 29

Kerstviering Onderbouw:

Het geplande schoolontbijt wordt
uitgesteld naar donderdag 7 november en
ook de geplande oudercontactmiddag
wordt op maandagmiddag 4 november
gehouden.
Maandag na de herfstvakantie ontvangen
de ouders een uitnodiging met een
opgavebriefje waarop zij kunnen
aangeven of en op welke datum zij een
gesprek met de leerkracht wensen.

In een vorige nieuwsbief hadden we
aangegeven dat de kerstviering van de
onderbouw op donderdag 19 december was
gepland. Nu houdt de Heidepolle ook op
deze avond hun viering.
Zij maken gebruik van het plein en de
gezamenlijke keuken. We zijn bang dat de
intieme sfeer, die wij tijdens de viering
willen creëren, hierdoor in het gedrang
komt.

We willen de viering van de onderbouw
daarom houden op woensdagavond 18
december 18.30 uur.
Vanwege de beperkte ruimte is de viering
alléén voor de leerlingen die in deze
groepen zitten en hun ouders. Dit geldt
ook voor de viering van de bovenbouw op
dinsdagavond 17 december om 18.30 uur.

verstandig is om in verschillende groepen
stage te lopen zal ik in de eerste periode van
oktober tot ongeveer eind januari te zien
zijn in groep 5/6. Vanaf de periode eind
januari tot half april bekijk ik samen met het
team of ik in groep 7/8 kan stage lopen en
van half april tot aan de zomervakantie in
groep 1/2
Verder hoop ik naast de opleiding nog
enigszins te kunnen ontspannen en dat doe
ik graag op het voetbalveld bij FC Wolvega.
Hier voetbal ik in een 30-40+ team in
competitie verband, 7 tegen 7 op een half
veld. Verder ga ik graag met man en
kinderen naar de film, lekker uit eten en hier
en daar eens een weekendje weg of heerlijk
op vakantie naar Frankrijk.

Even voorstellen:
Mijn naam is Cora de
Boer, 43 jaar.
Samen met mijn
man Marco de Boer
en onze 2 kinderen
Jens (12 jaar) en
Stan (9 jaar) woon
ik in Wolvega.
Na 17 jaar als
apothekersassistente
te hebben gewerkt,
wilde ik graag de
stap naar het
onderwijs maken.
Het leren met…. en voor….. kinderen
hebben mij als creatieveling altijd wel
aangetrokken.
Ik vind het mooi om kinderen te zien leren
en de interactie die je hebt met de
kinderen. Dat maakt het vak voor mij
interessant.
Ik ben daarom in september begonnen
met de opleiding PABO verkort aan de
NHLStenden in Leeuwarden. Verkort
betekent dat het een voltijd opleiding is
die normaal 4 jaar duurt. Maar ik doe de
opleiding in 2 jaar, omdat ik al in het bezit
ben van een HBO diploma. In dit hele
schooljaar zal ik daarom op de Wegwijzer
te zien zijn. Omdat het vanuit de opleiding

Ik verwacht een fijne, leerzame tijd te
hebben op de Wegwijzer samen met de
kinderen, de ouders/verzorgers en de
leerkrachten. Mochten er vragen zijn dan
mogen jullie mij zeker aanspreken. Ik ben
aanwezig op de maandag en de dinsdag.
Even Voorstellen:
Mijn naam is Marit Akkermans en ik ben 18
jaar oud. Ik woon in Wolvega samen met
mijn ouders, mijn grote broer, mijn kleine
broertje, onze hond en onze kat. In mijn
vrije tijd korfbal ik bij korfbalvereniging
SIOS en speel ik klarinet bij
muziekvereniging de Harmonie. Nadat ik
vorig jaar mijn diploma heb gehaald op het
Linde College in Wolvega, ben ik dit jaar
begonnen met de academische pabo aan de
rijksuniversiteit en NHL
Stenden in Groningen. Dit
is een combinatie van de
pedagogische
wetenschappen en de
reguliere pabo. Dat is ook
de reden dat ik het
komende jaar te vinden
zal zijn op CBS De
Wegwijzer, ik zal hier
namelijk mijn stage gaan
lopen in de boven- en
middenbouw. Het eerste
half jaar zal ik te vinden

zijn bij meester Mans Schaaphok in groep
7/8. Ik hoop op een gezellig en leerzaam
jaar op CBS de Wegwijzer!
Even voorstellen:
Mijn naam is Batoul Almasalmh en ben 18
jaar oud. Ik kom uit Syrië.
Dit jaar zal ik stage gaan lopen in de
groepen 1 en 2. Ik doe de opleiding
Dienstverlening en Zorg op het Friesland
College. Ik zit in mijn 2e jaar en kom dit
jaar stage lopen op De Wegwijzer. Mijn
stagedagen in de eerste periode zijn
dinsdag, woensdag en donderdag. Na 10
weken ga ik 2 dagen per week stage lopen
op de woensdag en donderdag
Ik wilde graag hier stage lopen omdat
mijn hart bij de kinderen ligt! Ik ben een
mens die houdt van de kinderen.
Ik ga hier stage lopen tot mei 2020.
Ik kijk met veel plezier uit om hier stage
te komen lopen en hoop een leuke en
leerzame tijd tegemoet te gaan!
Groetjes Batoul.
Facebook
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze
Facebookpagina en website
Met een vriendelijke groet namens
het team,
Freerk Elzinga

