Wijzernieuws
Inhoud
●
●
●
●
●
●
●
●
●

CBS
De Wegwijzer
Paulus Potterstraat 13b
8471 VM Wolvega
0561-614688
16-3-3021

Cito
Groep 8 advies
Oudergesprekken
Luizencontrole
Website
Beweegteam
Pasen
Koningsspelen
Boek

Geachte ouders/ verzorgers,

•

Het is fijn om de leerlingen weer met enige voorspelbare
regelmaat op school te zien. Er wordt veel gelachen,
gespeeld en geleerd en dat is mooi!! We doen, ook met
uw hulp, ons uiterste best om spanning, angst, frustratie
en stress, bij de leerlingen waar we dit zien, zoveel
mogelijk om te buigen. Help ons als we zaken over het
hoofd zien.

U weet dat de Wegwijzer een bijzondere school is, zich
probeert te onderscheiden maar dit altijd doet in het belang van
de leerlingen. Vanaf aankomende donderdag zijn er
weer op school, fysiek, de oudergesprekken. We hebben de
gesprekken verdeeld over 3 dagen en hopen zo de
meeste ouders te kunnen treffen. Mocht het door
omstandigheden niet lukken of niet passen geef het door aan de
betreffende leerkracht.

•

•
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Luizencontrole

Normaliter wordt na elke vakantie de luizencheck op school
gedaan. Vanwege Corona ligt dit stil. We hebben echter ook
geen vermoedens of signalen omtrent “luizenactiviteiten” bij
leerlingen. Leerlingen hebben voldoende afstand tot elkaar en
jassen hangen over de stoelen. Uiteraard zijn er ook
buitenschoolse activiteiten en vragen wij u om thuis toch
regelmatig uw kinderen controleren. Je weet maar nooit.

CITO

De leerlingen hebben hun portfolio mee en zoals u weet
zijn we druk bezig geweest met de CITO toetsen. De
leerlingen vonden het af en toe wel spannend. Uitslag
zal middels een schrijven met u gedeeld worden of is al
met u gedeeld. Mocht u behoefte hebben aan iets meer
duiding dan zijn de leerkrachten uiteraard bereidwillig om
hier gehoor aan te geven. Het spreekt voor zich dat
we het vele thuisonderwijs, grillig verloop schooljaar, etc,
zullen meenemen in diverse analyses en beschrijvingen.

Oudergesprekken

•

Groep 8 advies

De PO-raad heeft samen met andere partners in het
•
primair onderwijs en de VO-raad scholen opgeroepen om
kwetsbare groep 8-leerlingen dit jaar kansrijk te adviseren.
We begrijpen dat deze oproep ook vragen oproept.
Wat is kansrijk adviseren?
Dat verschilt per leerling. Er zijn er waarvan we als leraar
denken: ik twijfel tussen vmbo-B en -K en zou graag nog in
een toets bevestigd zien dat ‘ie -K aankan. Dat gaat dit jaar
niet gebeuren. Kansrijk adviseren betekent dat de
leerkracht kijkt naar de potentie van het kind en dat het
advies niet lager uitkomt omdat de resultaten minder zijn
door corona of het lerarentekort.
Welke leerlingen moet ik kansrijk adviseren?
Kansrijk adviseren kan voor elk kind helpend zijn. Dat is
iets anders dan dat voor elke leerling het allerhoogste
advies het beste is. Het gaat de partijen die deze oproep
•
doen in dit schooljaar specifiek om kansarmere leerlingen.
Zij lijden überhaupt, zo blijkt uit onderzoek, extra onder de
effecten van de coronacrisis. En deze zelfde leerlingen
hebben normaalgesproken het vaakst recht op een
heroverweging. Wetende dat zij de meeste stagnatie
hebben opgelopen in hun leergroei is het aannemelijk dat
zij ook op de eindtoets minder goed gaan scoren. Zo neemt
de kans op een heroverweging voor hen af. Scholen
hebben daarom een oproep ontvangen om bij twijfel
kansrijk te adviseren. Dit betekent nogmaals niet dat elke
leerling simpelweg een hoger advies krijgt.

Website CBS De Wegwijzer
Waarschijnlijk is het al opgevallen…..onze website is een beetje
achterhaald. We zijn bezig met een update (modernisering) van
onze website en doen dit samen met een bedrijf dat hier
gespecialiseerd in is. Door Corona heeft alles een ander
prioriteit en tempo gekregen maar we streven ernaar om zo snel
mogelijk een vernieuwde versie de lucht in te krijgen.
Aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk.

Beweegteam
Het beweegteam had een bewogen jaar. Een hele periode
moesten ze binnen blijven, mochten ze niks, elke keer andere
regels, een hele rare tijd.
Tóch heeft het Beweegteam nog allerlei activiteiten weten uit te
voeren en daar zijn zij eigenlijk best wel trots op! Zo is het
project Peuterpret in Noordwolde gestart en uiteindelijk ook
afgemaakt, de samenwerking met de verenigingen is door de
Corona crisis sterker geworden, er waren CIOS stagiaires actief
op de scholen, de Buurtsportcoaches zijn veel meer gymlessen
gaan geven en de galerij bingo voor senioren was een daverend
succes. In de bijlage een mooie praatplaat van het beweegteam
over 2020.

Pasen
Donderdag 1 april vieren wij onze paasviering op school. Dit zal
in de “eigen” stamklassen plaatsvinden. De Paasmaaltijd zal dit
jaar niet kunnen doorgaan daarom mag uw kind die dag best
iets extra’s mee in het broodbakje. Het zal wat soberder zijn dan
voorgaande jaren maar toch zullen wij er een mooi feest van
maken.
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Koningsspelen

Op vrijdag 23 april staan de Koningsspelen gepland: alle
scholen hebben zich hiervoor aangemeld op de landelijke
site.
De editie van 2020 ging niet door, die van 2021 zal in sterk
afgeslankte vorm plaatsvinden. Zo is er dit
jaar geen 'Koningsspelen ontbijt'. Kijk voor meer 'landelijke'
informatie op de site: https://www.koningsspelen.nl
Het vertrekpunt dit jaar (in relatie tot Corona):
Iedere school geeft vorm aan het eigen programma, in en
rondom de eigen school. Op dit moment zijn de
gymzalen en sporthallen in gebruik voor
het bewegingsonderwijs. Wij gaan navraag doen of mbt
Koningsspelen ook gebruik van gymzalen en/of sporthallen
gemaakt mag worden.
De extra hulp regelt de school zelf: b.v met eigen
leerkrachten en stagiaires. Er komt geen extra hulp van
VO-leerlingen. Hopelijk volgend jaar wel weer.
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Boek

Een boek schrijven doe je niet zomaar. Een boek schrijven
over persoonlijke en complexe zaken is extra bijzonder.
Het verhaal over Julia van Anne van der Leest ( moeder
van Mats & Jasmijn) is dus ook bijzonder te noemen. Het is
een ontroerend en pakkend verhaal over verdriet en
vreugde. In de bijlage treft u verdere informatie over het
boek en onder een bestellingslink.
https://www.juliamozaiekdown.nl/boek-bestellen

Voor de rest blijft het voor ons als school spannend hoe het
er de komende maanden uit zal komen te zien. U hebt
gemerkt dat wij als school er samen met u het beste van
probeert te maken. Dit blijven wij doen!
Met hartelijke groet
Team CBS De Wegwijzer

