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Voor in uw agenda: 

 dinsdag 14 januari:  20.00 uur: MR-vergadering 
 dinsdag 14 januari:   20.00 uur OR-vergadering 
 woensdag 15 januari:  korfbaltoernooi groep 5 t/m 8 
 donderdag 16 januari:  start CITO-toetsen groep 3 t/m 7 
 woensdag 22 januari:  groepsviering groep 3 
 woensdag 22 januari: start Nationale Voorleesdagen 
 vrijdag 24 januari:   het nieuwe Wegwijzertje wordt verstuurd  

Uiteraard vindt u alle activiteiten ook in Parro! 
 
 
 

Het team van De Wegwijzer wenst u - en hen die u omringen 
het allerbeste voor het nieuwe jaar. 
Geluk in grote en in kleine dingen 

maar bovenal: gezond en liefdevol met elkaar! 
 

 

Vacature nieuwe directeur 
Deze week is de vacature voor de werving van een nieuwe directeur voor onze school 
gepubliceerd. Het is tegenwoordig lastig om leerkrachten en/of directeuren te vinden en 
stichting PCBO Apeldoorn is zelfs op zoek naar 4 nieuwe directeuren!  
Wij willen u vragen deze vacature ook onder de aandacht van uw bekenden te brengen. 
En misschien kunt u deze ook delen via uw eigen social media? U vindt de vacature via: 
https://pcboapeldoorn.nl/werken-bij-pcbo/vacature-directeur-pcbo-de-wegwijzer-
apeldoorn/  
Hartelijk dank voor uw medewerking! We hopen uiteraard op heel veel reacties.  
 
Wijziging jaarkalender 
De geplande studiedag van 14 april wordt verplaatst naar 24 maart. Op 24 maart zijn 
alle kinderen dus vrij, 14 april is een gewone schooldag. Wilt u dit aanpassen in uw 
agenda? Dank u wel!  
 
CITO-toetsen 
Vanaf volgende week wordt gestart met het afnemen van de toetsen van het CITO 
leerlingvolgsysteem in groep 3 t/m 7. Zorgt u ervoor dat uw kind lekker uitgerust naar 
school toe komt? We proberen de toetsen zo veel mogelijk op de ochtenden af te nemen 
zodat iedereen dan lekker uitgerust is. Het is belangrijk dat alle kinderen er tijdens deze 
toetsmomenten zijn! Graag afspraken met een tandarts o.i.d op een ander moment 
plannen.  
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Stakingsdagen 30 en 31 januari 
Als bijlage bij dit Wegwijzertje ontvangt u een brief vanuit PCBO met meer 
informatie over de onderwijsstaking. Wilt u deze brief goed lezen? Onze 
school is dicht op 30 en 31 januari.  
 
Kind op Maandag 
13 januari – 17 januari: de koning wordt gered.  
Jezus is een koning maar zijn verhaal begint kwetsbaar. Hij is een koning die gered moet 
worden, gered uit de handen van Herodes en gered uit het water van de Jordaan. Het 
laat meteen iets zien van de weg die Jezus zal gaan, een weg door het verdriet naar een 
nieuw begin. 
 
20 januari – 24 januari: ga je met mij mee?  
Door wie laat jij je meenemen? In de woestijn wordt Jezus op de proef gesteld door de 
duivel die hem uitnodigt om de weg van de macht te gaan. Maar Jezus gaat de weg die 
God hem wijst. Na de beproeving roept Jezus een paar vissers met zich mee. Zij worden 
zijn eerste volgelingen.   
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