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Geachte ouders, verzorgers, 
De laatste weken voor kerst. We zijn met de kinderen al volop met de voorbereidingen bezig. Het 
thema dit jaar is “wonder boven wonder”. De wonderen stapelen zich op in de verhalen van deze 
periode. De oude Elisabeth en Zacharias krijgen een kind. Maria krijgt bezoek van een engel, die 
vertelt dat ze moeder wordt van Gods zoon. En de herders van Bethlehem zien een groot hemels 
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leger en gaan op weg naar het kind in de kribbe. Kerst is het feest van de wonderen. Wonder boven 
wonder! 
Op donderdag 19 december vieren we op school met dekinderen het kerstfeest. U wordt hierover 
verder nog geïnformeerd. Vrijdag de 20e is er nog gewoon school en daarna hebben we 2 weken 
kerstvakantie. 
 

Het team van De Wegwijzer wenst u 
gezegende kerstdagen en een 

heel gelukkig 
2020 

 

 
 
Afscheid 
Over twee weken ga ik de Wegwijzer verlaten; niet omdat ik het hier niet naar mijn zin heb, maar het 
is goed om na verloop van tijd weer eens andere keuzen te maken. 
Het was fijn om hier met de leerkrachten, leerlingen en ouders te werken. In deze jaren heb ik veel 
mensen leren kennen en fijne contacten gehad. Daar ben ik dankbaar voor. 
De Wegwijzer is een mooie school waar hard wordt gewerkt door iedereen en waar voor de kinderen 
belangrijke keuzen worden gemaakt, waardoor ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. 
Ik zal u, de collega’s en de kinderen zeker missen. Fijn dat Mirhe Top en Mirjam van Dijk de komende 
periode samen leiding gaan geven aan de school en samen met het team en de MR op zoek gaan 
naar een nieuwe directeur. Dat zal zeker lukken. Hij of zij zal hier in ieder geval een mooie school 
aantreffen. Ik wens u het allerbeste en ik hoop u volgende week nog even te ontmoeten. 
 
Excursie groep 3. 
Wat wonen we toch mooi aan deze kant van Apeldoorn. Groep drie heeft o.l.v. een IVN-gids een 
wandeling door Berg en Bos gemaakt. Wat hebben we veel soorten paddenstoelen gevonden!  
We hebben de dassenburcht met de diverse ingangen gezien. Jammer dat de dassen in de burcht 
bleven.  
De wilde zwijnen en de herten waren wel te zien. We konden ze van heel dichtbij bekijken.  
Het was een leerzame excursie! 
 



 
 
 

 
 
Kascontrole overblijven 
Een afvaardiging van de medezeggenschapsraad heeft deze week de kas van het overblijven 
gecontroleerd. Dit gebeurt elk jaar en dat is goed. Vastgesteld is dat de kas keurig is bijgehouden en 
helemaal klopt.  
Ook vanuit het overblijven: Er is behoefte aan nieuwe overblijfkrachten. Heeft u interesse, dan kunt 
u contact opnemen met Jolanda Boukari. (j.boukari@chello.nl of 055-3555796). 
 

Uit de school geklapt.    
Weet u nog hoe ik de eerste keer in dit rubriekje het had over het doel 
van dit stukje: een kijkje in de school te geven van wat er zoal gebeurt 
vanuit het team, wat we meemaken en dat soort dingen. Ik had het over: 
“dat we gewoon ook eens vertellen over, laat-maar-zeggen de 
“huis/tuin/en keuken-dingetjes”  van De Wegwijzer. Dat we gewoon ,bij 
wijze van spreken, om de keukentafel gaan zitten en u bij ons in de 
keuken kunt kijken.”  

Nu, in de afgelopen weken is het “Om de keukentafel zitten” letterlijk regelmatig gebeurd! Wat leuk 
dat bij het halen van de koffie in de keuken, af en toe die heerlijke geur van pepernoten ons 
tegemoet kwam!  Maar nog leuker om daar iedere keer weer andere moeders en vaders te zien, die 
druk met kleine groepjes kinderen bezig waren om pepernoten te bakken! U kwam letterlijk een 
kijkje in de keuken nemen en meer dan dat! Wat waarderen we het, om op die manier wat meer 
praktische handen te hebben! En niet onbelangrijk: uw eigen kind vindt het ook geweldig als zijn of 
haar pappa of mamma op school rond loopt en de juf helpt! Heel erg bedankt, ook voor dit soort 
hulp, namens ons maar ook namens de kinderen en zeker namens uw eigen kind! 
Oh ja, om even een misverstand voor te zijn: het is niet alleen die loop naar de keuken voor koffie of 
thee, hoor, maar veel vaker lopen we daar binnen voor het halen of maken van een kopie……..Dat 
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zullen de bak-ouders vast gemerkt hebben. Voor u denkt dat we de hele dag niet anders doen dan 
koffie en thee drinken…….Maar, dat is waar, net als bij u thuis, is de keuken op school een hele 
belangrijke plek, voor werkdingen, maar zeker ook voor ontmoeting! 
De pepernoottijd is weer voorbij, misschien tijd voor het bakken van kerskransjes? Wie weet…. In 
ieder geval gaan we nu op naar de laatste schoolweken van dit jaar. Dagen die grauw, nat, guur, 
koud, zijn. Maar met de kinderen leven we nu toe naar het feest van warmte en Licht, de viering van 
de  geboorte van Jezus!  
Na een jaar, is dit ook het moment dat ik deze 
rubriek ga beëindigen. Ook maar weer aan de 
keukentafel waar ik ook begon. Omdat er niks meer 
te vertellen is? Zeker wel! In onderwijsland en met 
kinderen werken, geeft meer dan voldoende stof om 
over te vertellen. Wie weet komt zoiets nog eens 
terug, in wat voor vorm dan ook. Maar voorlopig in 
ieder geval: bedankt voor het meelezen en 
meeleven! 
Vanuit het team: Jannie van der Maaten. 
 
 

 
 
Bijdrage van de ouderraad. 
Graag schrijf ik een stukje over de ouderraad op de Wegwijzer. 
De ouderraad bestaat op dit moment uit 9 leden. Ik zal ze hieronder even aan u voorstellen. 
 
Voorzitter:  
Alouske van der Lijn (moeder van Minke in groep 8 en Jurre in groep 6) 
 
Penningmeester: Marco van Hoof (vader van Zoë in groep 6) 
Overige leden zijn: 
 
Hatice Demir (moeder van Mehmet in groep 6 en Ozgenur in groep 4) 
Celestine Krommenhoek (moeder van Benjamin in groep 8, Eva in groep 6 en Sarah in groep 1b) 
Ani Avagimyan (moeder van Sara in groep 6 en Elvina in groep 2b) 
Heike Hasken (moeder van Anja in groep 5) 
Annemarie Rood (moeder van Feline in groep 5 en Elze in groep 3) 
Natasja Hurenkamp (moeder van Nina in groep 4 en Lukas in groep 1b) 
Elif Onder (moeder van Kaan in groep 5 en Aleyna na de kerstvakantie in groep 1) 
Als ouderraad vergaderen wij ongeveer 1x per 6 weken. Bij deze vergadering is ook altijd een 
leerkracht aanwezig. Dit is de ene keer juf Rianne van groep 3 en de andere keer is dit juf Marlies van 
groep 4. Tijdens de vergadering bespreken we de financiële stand van zaken. Dus hoeveel 
ouderbijdrage is er binnen gekomen? Zijn er nog andere kosten of inkomsten voor ons? Verder kijken 
wij tijdens de vergadering terug op activiteiten die geweest zijn waar wij aan bij gedragen hebben en 
tevens kijken wij vooruit naar de activiteiten die nog komen gaan. 



We hebben het dan over de volgende activiteiten, inkopen doen voor Sinterklaas (schoencadeautjes, 
cadeautjes voor onderbouw, iets lekkers voor de knutselmiddag) Scholierencross (zorgen voor wat 
drinken en wat lekkers en verder hesjes met nummer uitreiken, dus wij zijn ook de hele tijd 
aanwezig), Paas-ontbijt ( inkopen doen en alles verdelen over de klassen), Wandel- 4daagse (opgeven 
bij de wandelbond, zorgen dat alle verzorgingsposten bezet zijn en inkopen doen voor de 
versnaperingen en de medailles in ontvangst nemen en verdelen over de kinderen).  
Dit zijn maar een aantal voorbeelden van activiteiten waar wij ons steentje aan bijdragen! 
Hoop dat ik op deze manier duidelijk heb kunnen maken wie wij zijn en wat wij doen! Wanneer u 
geïnteresseerd bent, bent u altijd van harte welkom om een vergadering bij te wonen. De data staan 
op de school-kalender. Daarnaast mag u altijd een van ons aanspreken! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alouske van der Lijn ( voorzitter OR) 
 

 
 
Agenda: 
 

Do 12 dec Afscheid meester Maarten 

Do 19 dec Kerstviering op school 

23 dec – 3 jan kerstvakantie 

  

  

  

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Week 50: zing in het donker. 
Zacharias leest verder in zijn boekrol. Hij leest over mensen die nu nog in het donker zitten, maar een 
groot licht zullen zien. Als Maria op bezoek komt bij Elisabeth en Zacharias, zingt ze het uit. En later 
zingt ook Zacharias, als zijn zoon Johannes is geboren. 
 
Week 51: Kom je ook? 
Jozef weet niet of hij wel bij Maria moet blijven. Ze krijgt een kind dat niet van hem is; kan hij maar 
beter weggaan? Maar in zijn droom vertelt een engel hem hoe het zal gaan. Jezus zal geboren 
worden, de zoon van God. Jozef zal het meemaken. In het kerstverhaal horen we hoe de herders in 
het veld te horen krijgen dat Jezus geboren is. Ze gaan meteen naar de stal. 
 
 


