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Voor in uw agenda: 
 komende week: telefonische gespreksweek: u wordt gebeld door de  

leerkracht van uw kind(eren) 
 dinsdag 30 juni: 19.00 uur: MR-vergadering 
 dinsdag 30 juni:  20.00 uur: OR-vergadering 
 donderdag 2 juli: studiedag team: alle kinderen zijn vrij!  
 dinsdag 7 juli: doorschuifochtend 
 vrijdag 10 juli: rapport mee naar huis 
 vrijdag 10 juli: het nieuwe Wegwijzertje wordt verstuurd  

 
 
Afscheid collega’s 
Wij gaan het einde van dit schooljaar afscheid nemen van Rensy Smit, de 
huidige leerkracht van groep 8. Zij heeft komend schooljaar een 
aanstelling aanvaard op basisschool De Bouwhof in Ugchelen. Rensy heeft 
tien jaar gewerkt op de Wegwijzer en gaat nu een nieuwe uitdaging aan 
op een andere school van PCBO Apeldoorn. Wij bedanken haar voor haar 
inzet op onze school, wensen haar uiteraard heel veel succes in de 
toekomst! 
U heeft op vrijdag 10 juli tussen 14.30 uur en 15.00 uur de gelegenheid 
om gedag te zeggen tegen Rensy. Daarvoor kunt u bij de hoofdingang van 
de school, op de parkeerplaats terecht. Uiteraard op 1,5 meter van elkaar 
en geheel Corona-proof!  
 
 
Na meer dan 20 jaar op De Wegwijzer te hebben ingevallen, gaat 
juf Annie v.d. Scheur genieten van haar welverdiende pensioen. 
Annie heeft altijd met veel enthousiasme en inzet in alle groepen 
van de school ingevallen. Als wij haar nodig hadden, dan stond ze 
voor ons en de school klaar! We gaan haar dus zeker heel erg 
missen.  
Op woensdag 8 juli zullen we juf Annie een gezellige feestdag 
aanbieden op onze school. Wij willen u vragen om op deze dag uw 
kind(eren) een bloem mee te geven. Samen bieden we juf Annie 
deze bloemen aan zodat ze een prachtig boeket bloemen krijgt. In 
de groepen besteden alle kinderen aandacht aan het afscheid van 
juf Annie. Vindt u het leuk om juf Annie ook het beste toe te 
wensen voor de toekomst, dan kunt u een kaartje aan uw 
kind(eren) meegeven naar school.  
Wij wensen juf Annie veel geluk en plezier met haar nieuwe vrije 
tijd en bedanken haar voor alles!     
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Vragenlijst thuisonderwijs 
Maandag stuurden wij u via Parro een link naar een vragenlijst waarmee wij 
graag uw mening willen horen over de periode dat onze school gesloten was. 
Wilt u per gezin één vragenlijst invullen? Dat kan anoniem en dit neemt nog 
geen 10 minuten van uw tijd in beslag. Invullen kan nog tot woensdag a.s.  
Wij kijken uit naar de resultaten zodat wij daar in de toekomst ons voordeel 
mee kunnen doen. Dank u wel voor uw medewerking! 
 
 
ICT-ontwikkelingen 
Gisteren heeft onze werkgroep ICT (juf Diane, juf Nathalie en juf Renkse) het door hen 
opgestelde ICT-beleidsplan voor onze school, gepresenteerd aan de Raad van Bestuur 
van PCBO Apeldoorn. In dit beleidsplan staat onder andere beschreven hoe wij als school 
de komende jaren ICT een plek in ons onderwijs geven en welke middelen daarvoor 
nodig zijn. Eerder meldden wij u al dat wij inmiddels gebruik kunnen maken van 20 
Chromebooks in de klassen. Dit zal zeer spoedig aangevuld worden met nog een 25 
Chromebooks en 15 I-Pads. Deze week zijn in alle groepen nieuwe digitale schoolborden 
geplaatst! Een mooie investering om ons onderwijs toekomstbestendig te maken.  
 
 
Doorschuifochtend 
Op dinsdag 7 juli zullen alle kinderen van groep 1 t/m 7 van 09.00 tot 10.00 uur kennis 
gaan maken met hun nieuwe leerkracht(en) en eventuele nieuwe klasgenoten. Iedereen 
maakt kennis in het nieuwe lokaal waar zij na de zomervakantie les zullen gaan krijgen. 
 
 
Huttenbouwspektakel 
Vorig jaar was het Huttenbouwspektakel een groot succes, daarom nu weer. Ben je 
tussen de 6 en 12 jaar en is het voor jullie gezin niet mogelijk om op vakantie te gaan? 
Meld je dan vanaf september aan voor het Apeldoorns Huttenbouwspektakel op 
woensdag 21 en donderdag 22 oktober. Je kunt dan in de herfstvakantie twee dagen 
lang timmeren, huttenbouwen en leuke spelletjes doen. Er is 
plek voor in totaal 60 kinderen. Opgeven kan vanaf september 
via een aanmeldingsformulier op www.huttenbouwapeldoorn.nl. 
De organisatie is in handen van serviceclub Kiwanis Apeldoorn 
het Loo. Vrijwillige (ouders) zijn ook welkom. Graag aanmelden 
via de site. 
 
 
Kind op maandag 
29 juni – 3 juli: Jona, de profeet die geen zin had 
Jona 1 - 4 
De profeet Jona moet op weg om in Nineve te gaan vertellen dat het zo niet 
langer kan. Hij vlucht weg van de Heer, wordt overboord gegooid en opgeslokt 
door walvis, en gaat uiteindelijk toch naar Nineve. Daar hebben zijn woorden 
andere gevolgen dan hij dacht. 
 
 
 
 
 
 


