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AGENDA april/mei/juni/juli
Di./wo. 17
en 18 april
Vr. 20 april

IEP eindtoets groep 8

Ma. 23 april t/m
Vr. 4 mei
Vr. 4 mei
Di. 8 mei
Do. 10 mei t/m
Vr. 11 mei
Wo. 16 mei
Do. 17 mei
Ma. 21 mei

Koningsspelen
Laatste keer EU-schoolfruit
’s Middags alle kinderen vrij!
Meivakantie
Herdenking m.m.v. de kinderen van groep 7/8.
Aanvang 19.15 uur plein Johanneskerk
ColumBus
Hemelvaartsvakantie
Bankbattle groep 7/8
WWTW-wedstrijd groep 6 t/m 8
Pinksteren

Di. 22 mei
Vr. 25 mei
Di. 5 juni
Ma. 11 juni
Ma. 18 juni t/m
Wo. 20 juni
Wo. 20 juni
Do. 21 juni
Do. 28 juni
Vr. 29 juni
Di. 3 juli
Vr. 6 juli
Ma. 9 juli t/m
Vr. 17 aug.

Studiedag(kinderen vrij)
Sportdag groep 5 t/m 8
ColumBus
Schoolreis groep 3 t/m 6 naar Duinrell
Kamp groep 7/8
Juffenfeest groep 4/5
Juffenfeest groep 6
Afscheidsmusical groep 8
Uitgave 2e rapport
ColumBus
Laatste schooldag
Zomervakantie

Laatste schooldag
Het thema voor de laatste schooldag dit schooljaar is: Ridders, prinsessen en kastelen!
De voorbereidingen voor deze feestelijke dag zijn inmiddels gestart. We hopen natuurlijk dat
een heleboel ouders willen meewerken om er samen voor de kinderen weer iets moois van
te maken! Zoals u weet mogen de kinderen die dag verkleed naar school komen.

Ineke
Na 25 jaar met veel plezier op De Wegwijzer te hebben gewerkt heeft Ineke besloten per
volgend schooljaar te stoppen met haar werkzaamheden. Zij wil graag meer tijd gaan
besteden aan familieleden die zorg nodig hebben. We konden altijd een beroep op haar
doen en niets was haar te veel! We gaan haar zeker missen, maar begrijpen haar besluit.
Natuurlijk gaan we de nodige aandacht besteden aan haar afscheid!

Wetenswaardigheden



Vrijdagmorgen staan voor alle klassen de Koningsspelen gepland. Aan het begin van
de ochtend openen we de spelen met de Fitlala op het schoolplein!
Sinds januari werken we met de nieuwe methodes Naut, Meander en Brandaan
voor geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Deze vakken zijn daardoor een stuk
boeiender en uitdagender geworden voor de kinderen!
Wij konden deze methodes aanschaffen dankzij de financiële steun van
OOS International.

Koken met een kok

Boomstammetjes

Aanleg kruidentuin in De Bogerd















In de nieuwsbrief van januari stond vermeld dat u uw kind(eren) gratis kunt opgeven
voor de zwemlessen, wanneer u bij de opgave vermeldt: Sponsoring OOS.
De indruk is dat diverse ouders dit niet hebben gedaan. Wanneer u gebruik wilt
maken van deze mogelijkheid kunt u een mail sturen naar zwembad@veere.nl om dit
alsnog aan te geven.
Dit jaar houdt de Wegwijzer voor de vierde keer een WWTW (Wegwijzer
Wetenschap en Techniek Wedstrijd) voor de groepen 6, 7 & 8.
Dit staat gepland op donderdagmiddag 17 mei onder schooltijd
13.00u. start met koffie en thee voor wie wil
13.15u. uitleg van de WWTW in de speelzaal met kinderen
Voor wie: Alle kinderen van groep 6 t/m 8 met ouders/verzorgers/opa’s/oma’s/
belangstellenden. De kinderen gaan samen met u aan de slag in kleine groepen om
een probleemsituatie creatief op te lossen! Op de deur hangt hiervoor een
intekenlijst. Het zou erg leuk zijn als veel ouders/verzorgers hieraan mee kunnen
doen. Voor vragen kunt u bij juf Maaike terecht.
De schooltuintjes zijn zaai-klaar gemaakt door de tuinouders. Daar zijn we natuurlijk
heel blij mee. De kinderen van groep 5 o.l.v. juf Elske gaan daar deze week dan ook
enthousiast in aan het werk!
We zijn op zoek naar een opvolger voor Ineke. De werkzaamheden betreffen
kopiëren, plastificeren, ordenen, schoolbibliotheek bijhouden, e.d.
Het betreft ongeveer 4 uur per week. Wij kunnen hiervoor een vrijwilligers
vergoeding geven.
De collecte van de school-kerk dienst heeft € 136,74 opgebracht. Dit komt ten goede
aan de Nierstichting, waarvoor we ook de maandaggelden sparen.
Op 4 mei werken diverse kinderen uit groep 7/8 van onze school en de Eben
Haëzerschool uit Oostkapelle mee aan de herdenking. Deze wordt om 19.15
gehouden op het pleintje naast de Johanneskerk. Iedereen is natuurlijk welkom.
Alle kinderen hebben genoten van de Buitenlesdag op dinsdag 10 april. U vindt
hiervan een kleine impressie op onze facebook pagina.
Deze week stopt de levering van het EU-schoolfruit. Zoals u wellicht nog weet was
het een project van 20 weken. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen gezonde
voeding krijgen en o.a. door dit project hebben we dit proberen te stimuleren.
Ik denk dat we dit project zeker geslaagd kunnen noemen. Flink meer kinderen
hebben plezier gekregen in het eten van een gezonde pauzehap! Wij hopen daarom
dat u dit initiatief voortzet en uw kind(eren) elke dag een gezonde pauzehap
meegeeft in de vorm van fruit en groenten!
Vrijdagmiddag a.s. zijn alle kinderen ’s middags vrij. Alvast fijne vakantie!

Hartelijk groet,
namens het team,
Jacco Onderdijk.

