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Geachte ouders, verzorgers, 
 

 
 
Afscheid juf Klaasje Meijer 
Toen ze ons vertelde dat ze aan het eind van dit schooljaar met pensioen wilde gaan, leek het nog zo 
ver weg, maar nu is het echt bijna zo ver en gaat Klaasje aan haar laatste twee weken op De 
Wegwijzer beginnen. 
Tweeëntwintig jaar heeft ze op deze school gewerkt; het is duidelijk dat je dan wel wat achterlaat. 
Dat we dat zullen gaan missen moge duidelijk zijn. 
Klaasje heeft leiding gegeven aan het hele onderbouwteam; ze leidde de vergaderingen, voerde de 
officiële gesprekken met de leerkrachten, heeft mee helpen bouwen aan VVE en ITK, deed het 
dagelijks management en gaf mede leiding aan de hele school; bij alle beleidszaken heeft ze een zeer 
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actieve rol gespeeld. We zullen volgend schooljaar nog wel eens verzuchten: “Ach, dat weet klaasje 
wel”. We zullen haar vast nog wel eens bellen om nog even iets na te vragen. 
Klaasje gaat nu, samen met haar man, van haar pensioen genieten. Ik vermoed dat ze met nog 
grotere regelmaat op Terschelling te vinden zal zijn. We wensen Klaasje een hele fijne tijd toe en 
bedanken haar ook op deze plek voor al haar inzet al die jaren voor het onderwijs in het algemeen en 
voor De Wegwijzer in het bijzonder. 
Donderdag gaan we officieel afscheid van haar nemen. Als het goed is hebt u de uitnodiging daarvoor 
gehad. U komt toch ook? 
 
Via Parro bent u gisteren op de hoogte gesteld over mijn vertrek bij de Wegwijzer in januari 2020. 
Het is goed om na verloop van tijd weer eens verder te gaan. Nu gaat het om Klaasje; dat is nu veel 
belangrijker. We hopen dat u allemaal afscheid van haar komt nemen. 
 
Groepsindeling volgend schooljaar 
De groepsindeling voor volgend schooljaar lijkt erg op die van het afgelopen jaar. In grote lijnen ziet 
die er na de vakantie als volgt uit: 
 
Groep 1/2a : Diane Roerdink en Geesje Brasjen 
Groep 1/2b : Jolanda Gaspersz en Menkedina Blouw 
Groep 3 : Joke van Kooten en Rianne Bisschop 
Groep 4 : Joanne Kuijt en Marlies Loohuis 
Groep 5 : Renske Ruesink 
Groep 6 : Melvin Baak, Mirjam van Dijk en op vrijdag Rensy Smit of Nathalie vd Kolk 
Groep 7 : Femke Posma 
Groep 8 : Nathalie v.d. Kolk en Rensy Smit 
 
De tweede helft van het schooljaar zijn er mogelijk wat wijzigingen. Daarover zult u dan tijdig worden 
geïnformeerd. 
De ouders van de leerlingen van groep 1, 2 en 3 ontvangen nog een overzicht met namen. 
 
Vakantierooster en vrije dagen 2019-2020 
 
Herfstvakantie  21 okt t/m 25 okt 
Kerstvakantie  23 dec t/m 3 jan 
Krokusvakantie  24 feb t/m 28 feb 
Pasen   10 apr t/m 13 apr 
Meivakantie  27 apr t/m 5 mei 
Hemelvaart  21 mei t/m 22 mei 
Pinksteren  1 juni 
Zomervakantie  20 jul t/m 28 aug. 
 
Vrije dagen i.v.m. vergader-/studiedagen team De Wegwijzer: 
Wo 30 oktober  : alle groepen zijn vrij 
Wo 5 februari  : alle groepen zijn vrij 
Dinsdag 14 april : alle groepen zijn vrij 
Dinsdag 9 juni  : alle groepen zijn vrij 
Donderdag 2 juli : alle groepen zijn vrij 
Vrijdag 19 juni  : leerlingen groep 1 en 2 zijn vrij 
Vrijdag 17 juli  : alle groepen zijn ’s middags vrij 
 
  



Uit de school geklapt.                  
Weet u nog hoe ik het erover had, hoe mooi het is dat kleuters 
spelenderwijs zoveel leren? Maar weet u dat we de laatste jaren dat 
spelen meer proberen vast te houden, ook in de middenbouw, ja zelfs in 
de bovenbouw, en dan gecombineerd met lekker bewegen? Misschien 
hebt u de term “bewegend leren” wel eens gehoord. Maar waarom 
bewegend leren? Het is bewezen dat je brein actiever is, als je al 
bewegend dingen leert en inprent. Dat je concentratie dan groter is. Dat 

de informatie beter en sneller wordt verwerkt.  Bovendien versterk je het groepsgevoel door in de 
vorm van een bewegingsspel met elkaar aan de slag te zijn. En wanneer dit alles ook nog eens buiten 
gebeurt, is het leereffect nog groter. De hersenen krijgen meer zuurstof en minder kooldioxide.  
Dus als uw kind weer eens thuis komt vertellen dat het weer een reken- of spellingsles buiten heeft 
gedaan,  door een estafettespel te doen, weest dan niet bezorgd. Denk niet: wanneer gaan ze nu 
eens echt aan het werk. Juist door beweging in het leren te brengen, kan daarna de concentratie 
weer beter opgebracht worden.  

 
Soms hoor ik ouders wel eens zeggen; was dat in mijn tijd ook maar zo! Maar….. nooit te oud om te 
leren! Moet uw kind tafels onder de knie krijgen, help dan eens op een speelse manier bijv. door een 
bal naar elkaar over te gooien en tegelijkertijd een tafelsom te vragen. U snapt er niks van? Vraag uw 
kind, dan kunt u het leren en gezellig samen bezig zijn en ook nog zinvol! Zo wordt huiswerk leuk! 
 
Vanuit het team: Jannie van der Maaten. 
 
De zomerdip. 
Uit onderzoek is gebleken dat de 
leesvaardigheid van de kinderen in de 
zomervakantie geregeld een, of soms zelfs wel  
twee AVI`s omlaag gaat. Dit noemen we de 
zomerdip. Hoe dat komt? Het hele schooljaar 
lezen de kinderen dagelijks, zeker als ze net 
leren lezen. Behalve dat kinderen in groep 3 het 
lezen leren, moet je het blijven ” trainen”, om 
vooruit te komen. Maar als je zes weken lang 
geen letter ziet, dan gaat de lees”conditie”, net 
als bij sporten, hard achteruit. Jammer van alle energie die uw kind er op school heeft ingestopt en 
trots zijn AVI-niveau heeft gehaald. 



Daarom is het goed tijdens de zomervakantie aandacht voor het lezen te houden. Zoek iets dat bij uw 
kind past: een mooi boek, een leuk tijdschrift, boeken van Coda, een luisterboek ,een puzzelboekje, 
een woordspelletje. Nee, het moet niet een “nee-heb- ik- geen-zin -in”  moment worden. Het is 
tenslotte vakantie, en er moet geen tegenzin in lezen ontstaan. Maar door je er bewust van te zijn, 

kun je soms ongemerkt met lezen bezig zijn, al is het maar onderweg 
plaatsnamen lezen, of in de supermarkt iets op de verpakking lezen, 
of een kaartje of briefje laten schrijven over een vakantie-uitje. En 
wat dacht u van voorlezen? Dit blijft altijd leuk en goed voor de lees- 
en taalontwikkeling. 
Ook een tip: er is een vakantiebieb-app (gratis). Hierop kunnen de 
kinderen een aantal boeken kiezen om digitaal te lezen.  
Alvast veel (lees)plezier in de vakantie! 
 
Jannie van der Maaten, Taal-lees coördinator.  
 

 

 
 

 
 
Vanuit het overblijfteam, 
Nog een paar weken naar school voordat het weer zomervakantie is.   
Wij hopen dat de kinderen een plezierig jaar bij de overblijf hebben gehad, en wij doen 
ons uiterste best om er ook komend schooljaar weer een rustig en gezellig uurtje van te maken. 
Als ouder/verzorger kunt u ons hierbij helpen; signaleert u iets wat u niet als prettig ervaart, of juist 
wel, wilt u dit dan laten weten? (bel of mail mij) 
 
Ook heel belangrijk: verandert er iets in de situatie van uw kind(eren) of anderszins, maar wel 
belangrijk voor de overblijfouder om te weten → meldt u het aub bij mij om goed te kunnen inspelen 
op deze nieuwe situatie.  
U kunt bv denken aan een verandering in de gezinssamenstelling, een wijziging in medicatie of 
overlijden van een naaste, al deze dingen kunnen een behoorlijke impact hebben en ook tijdens het 
overblijven ter sprake komen.  
Uiteraard hebben wij als overblijfouder ook een geheimhoudingsplicht. 
 
Dan het verzoek om door middel van een mutatieformulier aan te geven als uw kind(eren) op andere 
dagen gaan overblijven, of misschien gaan stoppen.  
Indien mogelijk graag nog vóór de zomervakantie, zodat ik een zo goed mogelijk beeld heb voor de 
nieuwe indeling welke kinderen op welke dag(en) gaan overblijven.  
Als u vanaf nu of tijdens de zomervakantie een wijziging heeft, mag u mij ook mailen: 
j.boukari@chello.nl  
 
Namens het overblijfteam wens ik u en uw kinderen een hele fijne en vooral zonnige  
zomervakantie toe. 
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Jolanda Boukari – overblijfcoördinator 
tel: 3555796  
 
een kledingwinkel?? 
Ook dit jaar is er weer veel kleding (en andere gevonden voorwerpen) op school achtergebleven. In 
de hal bij de keuken hebben we alles uitgestald. We vragen u om even te kijken of er iets van uw kind 
tussen zit. Tot woensdagochtend laten we alles uitgestald staan; daarna ruimen we alles op en 
zoeken we een goede bestemming voor alles wat overgebleven is.  
 

 
 
Agenda: 
 

Do 11 jul Doorschuifochtend 

Do 11 jul Afscheid juf Klaasje 

Vr 12 jul Rapporten mee 

Vr 12 jul Wijkevent. Wijkfeest in speeltuin Kindervreugd (15.00 – 18.00 uur) 

Di 16 jul Afscheidsavond groep 8 

Vr 19 jul Laatste schooldag. Alle kinderen zijn ’s middags vrij. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Week 28: Ik zie je verdriet 
Elisa is de opvolger van Elia. In Sunem vertelt hij een vrouw dat ze een kind zal krijgen. Na een paar 
jaar sterft het kind; kan Elisa nu iets doen? De profeet laat zien dat God mensen niet alleen laat in 
hun verdriet. 
 
Week 29: Hoe stoer ben je? 
Naäman is een stoere, sterke legeraanvoerder. Maar hij is ook kwetsbaar: onder zijn pantser draagt 
hij een ernstige huidziekte met zich mee. Hij gaar naar Elisa voor genezing, maar dit loopt anders dan 
verwacht. 


