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AGENDA
27 apr t/m 11 mei
15 mei
16 mei
21 en 22 mei
31 mei
5 – 8 juni
13 juni

Meivakantie
Praktisch verkeersexamen
Schoolkorfbaltoernooi
Pinkstervakantie
Studiemiddag( geen school)
Avondvierdaagse
Studiemiddag( geen school)

Formatie 2018 2019
De formatie voor het komend schooljaar is
bekend. Volgend schooljaar starten wij
met 5 groepen.
De groepen 1 en groep 2 zijn apart omdat
we veel aanmeldingen van nieuwe
kleuters hebben. Vervolgens werken we
dan met de combinatiegroepen 3 & 4, 5 &
6 en 7 & 8.
Op het gebied van de personele invulling
zijn er wel veranderingen.
Juf Brenda Kamperveen, die een tijdelijke
aanstelling had in verband met de
splitsing van de kleuters, zal volgend jaar
op De Adelaar bij de kleuters gaan
werken. Juf Rika Renkema heeft in het
formatieplan een (volledige) baan
aangeboden gekregen op De Akker te
Oosterwolde. Beide willen wij van harte
feliciteren met deze benoemingen.
Volgend jaar willen we juf Esther Miedema
van harte welkom heten op onze school.
Zij werkt nu op CBS De Pream in De
Knipe. Deze school gaat echter sluiten
zodat er voor haar een nieuwe werkplek is
gezocht. Juf Esther werkt volledig en zal
ingezet worden in de combinatiegroep 3 &
4. Deze groep zal daarom op de
werkdagen van juf Aafina Oosterkamp
gesplitst kunnen worden.
Juf Vroukje de Groot zal de leerkracht van
groep 1 worden en Juf Gea de Boer de
leerkracht van groep 2.
Juf Hilleen Hofstra en Lisette Feenstra
zullen ook volgend jaar de leerkrachten
van groep 5 en 6 zijn en meester Mans
Schaaphok de leerkracht van groep 7 en
8.
Meester Freerk Elzinga is nu ook nog
directeur van CBS Meester S.
Wijbrandischool te Oudehorne maar heeft
aangegeven dat zijn voorkeur uitgaat naar

de directiefunctie op één school en zal
volgend schooljaar volledig op CBS De
Wegwijzer zijn directietaken uitvoeren.
Juf Hinke Gietema zal volgend jaar ook de
groepen weer ondersteunen met haar inzet.
De school ontvangt vanaf augustus ook
gelden van de overheid om de werkdruk te
verlagen. Dit zou voor onze school een inzet
zijn van een leerkracht-dag in de week.
De Tjongerwerven heeft besloten dat dit niet
toereikend is en geeft de school boven de
formatie nog voor 4 dagen een leerkracht.
Deze leerkracht krijgt niet een vaste groep
maar zal ingezet worden als er ziekte is en
wanneer de leerkrachten bijvoorbeeld een
ochtend vrij geroosterd worden om de
administratieve taken uit te voeren. De
extra leerkracht zal dan de klas overnemen.
Ook kan hij ingezet worden om kleine
groepen te begeleiden.
Wij zijn als school erg blij met deze inzet.
Meester Bart ten Boom zal op onze school 4
dagen ingezet worden. Hij is nu werkzaam in
de vervangingspool voor alle scholen maar
zal vanaf augustus vast aan onze school
verbonden zijn. We heten hem dan ook van
harte welkom en hopen dat hij een hele
plezierige tijd bij ons op school mag hebben.
Naast de leerkrachten zullen ook volgend
jaar Marijke van Delft als administratief
medewerker en Henk Korpershoek als
conciërge de teamleden ondersteunen.
We zullen u na de meivakantie nader
informeren over de exacte groepsindeling.

Team CBS De Wegwijzer 2017 2018

Avond4daagse:

Lentefair:

In de bijlage vindt u een
brief over de aanmelding
voor de
avondvierdaagse die gehouden wordt van
5 tot en met 8 juni.
Hieronder geven wij de oproep weer zoals
wij die van de organisatie hebben
ontvangen:
“Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar
verkeersregelaars voor de Avond4daagse
in Wolvega
Als alle scholen 3 verkeersregelaars
zouden leveren dan was er geen probleem
De Avond4daagse kan alleen doorgaan als
er voldoende verkeersregelaars zijn
We willen toch allemaal dat het veilig
verloopt.
Tot op heden hebben zich nog maar
weinig aangemeld via de scholen.
Wij zien de aanmeldingen met vreugde
tegemoet !!!!

Op vrijdag 13 april hebben we een zeer
geslaagde Lentefair gehad. De opbrengst
was ruim € 1700,00.
Een prachtig bedrag.
Het plezier dat de kinderen hebben beleefd
aan deze fair is wellicht niet in geld uit te
drukken.
We willen alle ouders van de
activiteitencommissie, die weken druk in
touw zijn geweest met de voorbereidingen,
en de ouders, kinderen en leerkrachten die
mee hebben geholpen tijdens de fair,
oprecht hartelijk bedanken voor hun inzet.
Met name willen we Menno de Koe bedanken
die als hoofdsponsor veel heeft bijgedragen.

Met vriendelijke groeten
Ria van Zwieten
Coördinator Avond4daagse
06-37204465”
Schoolfotograaf:
We hebben veel positieve reacties
gekregen over de geleverde schoolfoto’s
door de Fa. Koch. De ouders gaven aan
dat de kwaliteit prima was en dat de
fotograaf de nodige tijd nam voor het
maken van een goede foto.
Als nieuwe klant ontvingen we een poster
op canvas waarop alle portretten van de
leerlingen waren afgedrukt. Deze poster
heeft een prominent plekje in de hal van
de school gekregen.
We hebben besloten dat we deze firma
volgend jaar weer zullen benaderen om
schoolfoto’s te gaan maken van de
leerlingen. Ook dan zal hij portret- en
klassenfoto’s gaan maken. De ouders
kunnen dan ook weer vrijblijvend inloggen
en bestellen.

Korfbaltoernooi:
Op woensdagmiddag 16 mei vindt het
Schoolkorfbaltoernooi weer plaats.
We zijn voor groep 7/8 nog op zoek naar
ouders die kunnen rijden en we zijn op zoek
naar een coach voor deze ploeg. Mochten er
geen aanmeldingen komen, dan zijn wij
genoodzaakt dit team terug te trekken uit
het toernooi.
De starttijd van het toernooi is onder
schooltijd.
U kunt zich opgeven bij meester Mans.

4 mei herdenking:
Op vrijdag 4 mei gaan vier kinderen van
groep 7 en 8 gedichten voorlezen bij de
dodenherdenking op de Algemene
begraafplaats te Wolvega.
Eén van de zelfgemaakte gedichten staat
hieronder:
Dodenherdenking
Al die doden hadden dit niet verdiend,
helemaal alleen, en met niemand bevriend.
Hongerwinter, gebrek aan alle dingen.
Soldaten die kwamen en daarna weer
gingen.
Pijn, verdriet, angstige verschrikkelijke
jaren.
Miljoenen mensen hebben deze gebeurtenis
ervaren.
Maar ze vochten voor ons, ze vochten voor
jou.
Ze vochten voor vrede, want ze waren hun
land zo trouw.
De wereld is jullie dankbaar voor altijd,
Jullie hebben doorgezet daarom is nu
iedereen bevrijd.
Jullie waren mijn helden en dat zal altijd zo
blijven,
Ik heb zoveel respect voor jullie ik kan het
niet omschrijven.
Al die oorlogen zijn overbodig,
vrienden en steun dat hebben wij als wereld
nodig.
We zullen zo 2 minuten stil zijn.
We zullen van al die soldaten
die gestorven zijn ons bewust
zijn.
We vergeten jullie niet,
we zullen jullie altijd blijven
herdenken, elk jaar met tranen
van verdriet.
gemaakt door Eline van Nijkerk (groep 8)
Facebook
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze Facebookpagina en
website
Met een vriendelijke groet namens het
team,
Freerk Elzinga

