
Schoolnieuws 
CBS de Wegwijzer  
website: cbswegwijzer.nl 
www.facebook.com/wegwijzerserooskerke  

 

          2017-2018 
                        nr. 4  

       23 jan. 2018 

AGENDA jan./febr./maart 
Wo. 24 jan. Veerse Voorleesdag 
Do. 25 jan.  Nijntje beweegles kleuters 
Vr. 9 febr.  Uitgave 1e rapport 
Di. 13 febr. Gezamenlijke avond rapportgesprekken 
Wo. 14 febr. Juffenfeest groep 3 
Do. 15 febr. Juffenfeest groep 7/8 
Vr. 16 febr. ’s Middags alle kinderen vrij 
Ma. 19 febr. t/m  Voorjaarsvakantie 
Vr. 23 febr. 
Do. 1 maart Ouderavond Kanjermethode 
  Aanvang: 20.00 uur   
Wo. 7 maart Start KinderKunstweek 
 
 
 

 
Vr. 9 maart Groep 7/8 hangt vogelnestkastjes  

op in park Welgelegen 
Ma. 12 maart Museumbezoek Veere: Ontdekken en verzamelen 

groep 3 
Wo. 14 maart Juffenfeest groep 1/2 
Wo. 21 maart Percussie voorstelling groep 1/2  

Kijkavond Kinderkunstweek: 18.15 uur- 19.30 uur 
Do. 22 maart Voorstelling in het Arsenaal groep 5/6 
Zo. 25 maart Schooldienst 
Di. 27 maart ColumBus 
Wo. 28 maart Schoolvoetbal jongens groep 5 t/m 8 
Do. 29 maart Paasontbijt 
Vr. 30 maart t/m Paasvakantie 
Ma. 2 april 
 

Kinderkunstweek 

Begin maart starten we het kunstproject “Een Boel Beesten” in alle groepen. Gedurende 2 
weken wordt er op allerlei manieren in en buiten de school gewerkt rondom dieren in de 
kunst. Om u te laten meegenieten organiseren we woensdag 21 maart een kijkavond! 
  

Opgave zwemlessen 
Zoals u weet kunnen de kinderen van onze school dankzij de sponsoring van OOS 
International, gratis deelnemen aan de zwem- en snorkellessen in zwembad de Goudvijver. 
Vanaf begin maart start de opgave via de website van de gemeente Veere: www.veere.nl 
Wees er op tijd bij, want vol =vol! 
Wanneer u van deze regeling gebruik wilt maken vermeldt dan bij opgave: Sponsoring OOS. 
              

Vakantierooster 2018-2019 
Herfstvakantie   ma 15-10-2018  t/m   vr 19-10-2018 
Kerstvakantie     ma 24-12-2018  t/m   vr 04-01-2019 
Voorjaarsvakantie    ma 04-03-2019  t/m   vr 08-03-2019 
Pasen/meivakantie vr  19-04-2019  t/m  vr 03-05-2019 
Hemelvaartsdag   do 30-05-2019  t/m   vr 31-05-2019 
Pinksteren  ma 10-06-2019  t/m  di 11-06-2019 
Zomervakantie ma 08-07-2019  t/m   vr 16-08-2019 
 

     
Sjaaks scholentoer op bezoek              Kleurrijke vogelnestkastjes                    Uitvoering Heel Veere Speelt 

 

http://www.veere.nl/


Wetenswaardigheden 
 Woensdagmiddag 14 februari is de 1e voorronde in de Zeeuwse Bibliotheek voor de 

Nationale Voorleeswedstrijd. Alex Nadea is tijdens een spannende wedstrijd gekozen 
als vertegenwoordiger van onze school. We wensen hem natuurlijk veel succes! 
 

 Morgen komen de kinderen van de Peuterspeelzaal op bezoek bij de kleuters in het 
kader van de Veerse Voorleesdag. Naast gezellig even in de kring bijpraten, lezen de 
kinderen van groep 7/8 de peuters en kleuters in groepjes voor. Tot slot gaan ze 
lekker samen buiten spelen op het kleuterplein. 
 

 Mathijs Verhulst, 1e jr. PABO student, loopt op maandag stage in groep 7/8.  
Tessa Jongepier, 1e jr. Scalda Dienstverlening, loopt op maandag en dinsdag tot de 
zomervakantie stage in groep 1/2.                                                                                          
 

 Ouders en kinderen konden afgelopen vrijdag genieten van een mooi muzikaal 
optreden van de kinderen van groep 3 t/m 5 in het muziekgebouw van EMM. 
 

 De kinderen van groep 7/8 trekken er vrijdag 9 maart op uit om 20 vogelnestkastjes 
in park Welgelegen op te hangen. Zij krijgen daarbij hulp van Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland. Eind januari gaan ze op pad om vogels te tellen in het 
kader van de Nationale Tuinvogeltelling 
 

 Als team gaan wij ons de komende maanden bijscholen op het gebied van de 
Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit lessen met bijbehorende oefeningen om 
de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).                
Wij passen deze methode al enige jaren toe op onze school, maar we willen op de 
hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen! Om het echt tot een succes te 
maken is het belangrijk dat ook u op de hoogte bent van de inhoud. Daarom staat op 
donderdag 1 maart een interessante ouderavond gepland. Nadere info volgt! 
 

 Wanneer u kleding, schoenen, laarzen e.d. kwijt bent, kom dan eens kijken in onze 
gevonden voorwerpenkist in de hal. ;-) 

 

 
 
            Hartelijke groet, 
            namens het team, 
            Jacco Onderdijk. 

              

 
 
  
 


