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AGENDA
13 september
18 september
19 september
21september
26 september
27 september
27 september

Personeelsdag
Informatieavond
Schoolreis groep 5 t/m 8
Schoolreis groep 1 t/m 4
MR vergadering
Startdienst
Teambijeenkomst ASS

Personeelsdag Tjongerwerven
Op woensdag 13 september wordt in Gorredijk
een personeeldag georganiseerd voor alle
werknemers van De Tjongerwerven.
Deze dag is er geen school voor de leerlingen.
Informatie avond
Op dinsdag 18 september is de
gebruikelijke info avond voor de ouders. Dit
jaar hebben de kinderen het woord. We
hebben een soort open huis vanaf 18.30 uur
(tot 19.30 uur). Uw kind gaat u dus zelf
rondleiden. Er is koffie, thee en limonade.
Startviering
Op woensdag 27 september is de jaarlijkse
startviering met CBS De Adelaar. Dit is onder
schooltijd. We lopen samen naar de
Ichtuskerk. Het thema is: Op reis gaan.
Schoolreis
Schoolreis groep 1 t/m groep 4
Op donderdag 21 september a.s. gaan de
kinderen van groep 1 t/m 4 met auto’s op
schoolreis naar speel en ijsboerderij “De
Drentse Koe” in Ruinerwold. De kosten voor
deze dag zullen rond de twaalf euro liggen.
In de eerste schoolweek krijgen de kinderen
hierover een info brief mee en zal er gevraagd
worden naar chauffeurs/ begeleiders.
Schoolreis groep 5 t/m 8
Op dinsdag 19 september vertrekken de
leerlingen per bus naar ” Avonturenpark
Hellendoorn”. De kosten bedragen € 28,00 p.p..
Deze week ontvangen de ouders een brief met
nadere informatie.
Extra hulp in de klas
Ook dit jaar kunnen we voor o.a het
niveaulezen lees-,moeders en vaders goed
gebruiken.
De leerkrachten van de onderbouw zullen hun
ouders hiervoor benaderen. Wellicht zijn er
ook ouders die leerlingen in de bovenbouw
hebben en dit ook erg leuk lijkt? U kunt zich
dan hiervoor aanmelden bij de leerkrachten op
school.

Even voorstellen:
Mijn naam is Freerk Elzinga en sinds 4
september ben ik directeur van CBS De
Wegwijzer. Tevens ben ik directeur van CBS
Meester S. Wijbrandischool te Oudehorne. Ik ken
Wolvega wel een beetje omdat ik daarvoor
directeur op CBS De Adelaar ben geweest.

Vanmorgen hebben we samen met de leerlingen en
leerkrachten van “ Heidepolle” het schooljaar “fris”
geopend met een korte workout en hebben we met
een glaasje fris geproost op het nieuwe schooljaar.
Ik heb heel veel zin om samen met de leerkrachten,
leerlingen en ouders van “De Wegwijzer” te
werken aan een geweldig schooljaar. Ik ben onder
de indruk van het enthousiasme van de teamleden.
Gewoonlijk ben ik op maandag, woensdag en
donderdagochtend op school aanwezig.
Ik hoop u en jou de komende weken te ontmoeten.

Met een vriendelijke groet namens het
team,
Freerk Elzinga

