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Geachte ouders, verzorgers, 
 

 

 
Op maandag 14 oktober houden we, dit jaar weer voor het eerst, in alle groepen een 
informatieavond. Die zullen we in 2 rondes houden, zodat u in staat bent 2 klassen te bezoeken. De 
avond zal er als volgt uitzien: 
 
19.00 uur : eerste ronde informatieavond in de groepen 1 t/m 7 (Voor groep 8 zijn aparte  
     informatieavonden. Die worden al een week eerder gegeven). 
19.45 uur : koffie/ thee 
20.00 uur : algemeen gedeelte in het speellokaal. Alle ouders komen hier samen. 
20.30 uur : tweede ronde informatieavond in de groepen 1 t/m 7. 
 
In deze rondes willen we u o.m. vertellen over de leerstof van het jaar waarin uw kind zit. In de 
panelgesprekken, die ik vorig jaar met verschillende ouders heb gehouden in het kader van mijn 
studie, gaven verschillende ouders aan het lastig te vinden hun kind(eren) thuis te helpen omdat ze 
niet precies weten hoe de leerstof op school wordt aangeboden. Op deze avond willen daar dan ook 
op ingaan. 
We gaan ervan uit dat er van elk kind een ouder op deze avond aanwezig is. Mocht u er niet bij 
kunnen zijn, vinden we het fijn als u zich even afmeldt. 
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Het zal u niet ontgaan zijn dat de Kinderboekenweek weer is gestart. Het thema is “Ga je mee op 
reis”? Afgelopen maandag stond dit onderwerp ook centraal in de openingsbijeenkomst bij ons op 
school. Voor de kinderen was dit daarom tegelijkertijd de aftrap voor de Kinderboekenweek. 
Komende weken zullen door de hele school heen lesactiviteiten rondom reizen en vervoer gaan 
gebeuren. Een van de dingen die gedaan worden is het versieren van een linnen tas met een vrolijke 
tekening. De resultaten kunt u zien bij de afsluiting, woensdag 16 oktober vanaf 11.45. U kunt dan  
komen kijken in de groepen wat er zoal gedaan is. 
Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we in de Kinderboekenweken stil staan bij het belang van 
lezen. Een mooi moment om ook thuis het voorlezen eens weer op te pakken, of om eens weer leuke 
boeken te halen in Coda of de boekenbus. Tijdens de Kinderboekenweek kunnen de kinderen gratis 
lid worden van de bieb. En in de boekhandel zijn ook mooie aanbiedingen en krijg je een gratis 
boekenweek geschenk, bij een aankoopbedrag van 10 euro. (Mocht u toevallig in de Bruna 
boekhandel deze weken iets kopen, kijk dan ook even in het berichtje hieronder.) Op school zullen 
we oa. komende week het voorlezen aan de lagere groepen door de bovenbouwgroepen op het 
programma zetten. Altijd een feest en zinvolle activiteit voor alle leerlingen! 
Graag tot ziens op woensdag 16 oktober! 
 
Spaaractie voor boeken.   
De Brunawinkels hebben een spaaractie voor scholen. Mocht u in een Brunawinkel tijdens de 
Kinderboekenweek iets kopen, mogen wij dan de kassabon? Voor 20% van het bestede bedrag mag 
de school dan boeken uitzoeken. Waarschijnlijk zijn ze niet zo streng dat de actie alleen geldt voor 
aankoop van kinderboeken. In Apeldoorn zijn Brunawinkels aan Het Operaplein, Schubertlaan, en in 
de Eglantier. De bonnen kunnen ingeleverd worden bij de 
leerkracht. 
Hoe werkt de actie 'Sparen voor je schoolbieb'? 

 Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna-winkel 
en leveren de kassabon(nen) in op school.  

 De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen 
gedaan tijdens de actieperiode (van 2 t/m 13 oktober 2019). 

 De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 15 november 2019 ingeleverd worden bij uw lokale 
Bruna-winkel. Gebruik hiervoor de speciale Schoolbieb-envelop die de scholen per post 
hebben ontvangen. 

 De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de 
school ontvangt een waardebon voor het te besteden bedrag. 

 De school mag t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 
leesboeken uitzoeken bij een Bruna-winkel. 
 
 

 
Uit de school geklapt.                  
De herfst is echt begonnen. Harde wind, regen. Wat lijkt de 
zomervakantie al weer ver weg. We zijn allemaal met frisse moed en 
nieuwe energie begonnen. Weet u wat het leuke is aan ons vak? Dat je 
ieder schooljaar weer een nieuwe start maakt . Vaak met nieuwe 
kinderen, soms met een andere duo collega, soms in een andere groep. 



Ons werk is nooit een sleur, ook al heb je een aantal jaren achter elkaar dezelfde groep.  
De laatste week van de zomervakantie was het al weer een drukte van belang op school. Want weet 
u dat wij, niet zoals de kinderen zes, maar “maar” vijf weken vakantie hebben? “Maar” is natuurlijk 
onzin. Vijf weken is meer dan lang genoeg om helemaal afstand  te nemen en lekker uit te rusten. 
Waar we zoal geweest zijn in de zomer? Frankrijk, Italië, Thailand, Amerika, Nederland, Zweden, 
Griekenland, Turkije, Duitsland, Balkonië. U heeft nog nooit van Balkonië gehoord? Dan moet u eens 
met juf Geesje gaan praten, want die heeft daar hele goede ervaringen.  
 
En zo zijn we al weer vijf weken op weg en is de herfstvakantie al weer 
in zicht. Dat klinkt alsof we van vakantie naar vakantie leven. Vaak 
wordt dat gekscherend tegen onderwijsmensen gezegd: jullie hebben 
zoveel vakantie! Dit willen we niet ontkennen, maar we zijn ons er ook 
heel erg van bewust dat we met kostbaar, levend materiaal werken: 
uw kinderen! En bij deze verantwoordelijke, mooie en drukke taak, 
met lange dagen, (om drie uur trekken we echt de deur niet dicht), is 
het goed om geregeld even afstand te kunnen nemen om er daarna 
weer met plezier, volle energie en nieuwe ideeën tegenaan te gaan. En 
natuurlijk geldt dit net zo hard voor de kinderen.  
 
Wij hebben er zin in en hebben een goede start gemaakt!  Het wordt vast weer een mooi schooljaar! 
 
Vanuit het team: Jannie van der Maaten. 
 

Van de MedezeggenschapsRaad  
 
Dinsdag 1 oktober zijn wij als MR weer voor de 1e keer bij elkaar gekomen.  
Dit jaar bestaat de MR uit de volgende leden: 
Namens het team:    Namens de ouders: 
Jannie van der Maaten    Sander Geurink 
Joke van Kooten    Mattanja Smith 
Femke Posma     Doritha Visscher 

 
Wij willen u ook dit schooljaar weer regelmatig informeren over waar wij ons zoal mee bezig houden. 
Zelf kunt u eventueel extra informatie inwinnen over de besproken punten door de notulen op te 
vragen. Dit kan via het hieronder genoemde mailadres. Verder is er de gelegenheid om een keer aan 
te schuiven bij een vergadering. Wilt u dit dan wel van tevoren doorgeven?  
 
Hieronder in het kort een aantal punten die besproken zijn tijdens de MR-vergadering: 
– Beleidsvoornemens nieuwe seizoen 
– Prioriteitenlijst directeur Maarten (tot aan vertrek eind 2019) 
– Jaarverslag 2018 / 2019 
 
Als laatste: De MR denkt en beslist mee op school! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de MR 
Doritha Visscher, Voorzitter MR de Wegwijzer 
mrwegwijzer@pcboapeldoorn.nl 
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9 oktober Open Dag 

 
 
Op woensdag a.s. (9 oktober) houden we ook in onze school weer een open dag. Mensen uit de wijk 
met kinderen die nog geen 4 jaar zijn, zijn van harte welkom om een kijkje te nemen in onze school. 
Mocht u mensen in uw wijk kennen met kinderen die nog niet naar school gaan, dan wilt u deze 
ouders misschien wel attenderen op deze Open Dag. 
Op de Wegwijzer leiden kinderen uit groep 7 en 8 de gasten rond op school. Zij vertellen over hun 
ervaringen hier op De Wegwijzer. 
We hopen op een enorme opkomst. 
 
Van de gebedsgroep 
Zoals u misschien al wel weet, is er een gebedsgroep op school. En als u het nog niet wist, dan weet u 
het nu wel � 
Wij komen met een aantal ouders 1x per maand bij elkaar om te bidden op school. Er zijn vaak 
algemene dingen waar we voor danken/ bidden, maar ook komen er gebedspunten binnen via 
leerlingen, leerkrachten en ouders / verzorgers. Deze worden aan ons bekend gemaakt door 
bijvoorbeeld de bidbox die op de balie staat bij de hoofdingang. 
Wij gaan vertrouwelijk om met de gebedspunten. 
Per keer staat er ook een groep centraal. Wij noemen dan ook de namen van de kinderen in het 
gebed. 
Heeft u punten om voor te bidden / danken? Dan horen wij dat graag. U kunt dit doorgeven via de 
bidbox, de leerkracht, ons mailadres (wegwijzergebedsgroep@gmail.com) of ondergetekende. 
Wilt u met ons meebidden? Ook dat kan! Op de schoolkalender staan data genoemd, maar daar 
wijken wij vanaf. Wij komen de volgende vrijdagen om 8.30 bij elkaar op school: 11 oktober, 8 
november, 6 december, 10 januari, 7 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei, 5 juni en 10 juli. 
Welkom! 
 
Namens de gebedgroep, 
Doritha Visscher (moeder van Lisa groep 8, Collin groep 6, Job groep 5 en Vera groep 3) 
 
 
Agenda: 
 

ma 7 en di 8 okt Informatieavond groep 8 

Wo 9 okt Open dag 

Vr 11 okt Afsluiting kinderboekenweek 

Ma 14 okt Informatieavond groep 1 t/m 7 
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21 – 25 okt herfstvakantie 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Week 41: Waar ga je heen? 
Abram wordt door God geroepen. Hij gaat weg uit zijn land, weg uit zijn familie, op reis naar een 
toekomst die God hem zal wijzen. In het tweede verhaal horen we over Abram en zijn neef Lot. Ze 
gaan elk op een eigen plek wonen en Lot mag kiezen. Hij kiest het land dat het mooist lijkt. 
 
Week 42: Beloofd is beloofd 
God heeft Abram een kind beloofd. Maar het is nog niet makkelijk om te blijven geloven in die 
belofte. Moet Abram misschien zelf iets doen om god te helpen bij het uitvoeren van zijn belofte? Of 
moet hij gewoon afwachten? Uiteindelijk ontdekt hij dat God doet wat hij zegt. Sara en Abram 
krijgen een kind. 
 

 


