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AGENDA sept./okt.
Vr. 14 sept. Groep 7/8 naar Cinecity 
Di. 18 sept. ColumBus 
Wo. 19 sept. Korfbaltoernooi Ondo 
Di. 2 okt.  Opening Kinderboekenweek 
Do. 4 okt.  Schoolreis groep 1/2 
 

Vr. 5 okt.  Dag van de leraar. Alle kinderen vrij! 
Vr. 12 okt.  Poppenkast voorstelling voor groep 1 t/m 3 
Ma. 15 okt. t/m Herfstvakantie 
Vr. 19 okt. 
Di. 23 okt.  ColumBus

Wetenswaardigheden 
 Vandaag gaat de nieuwe schoolkalender met de kinderen mee. In deze kalender 

vindt u in het 1e deel belangrijke info over onze school. Vervolgens kunt u bij iedere 
maand de geplande activiteiten zien. De lay-out is dit jaar geheel vernieuwd.           
Met dank aan OOS International! 

 In de kalender treft u ook het overzicht aan van wanneer de ColumBus achter de 
school staat. De kinderen die in de bus een boek willen lenen gaan daar per klas om 
de beurt naar toe. Om de kinderen te begeleiden zijn we op zoek naar enkele ouders, 
die bij toerbeurt op een dinsdagmorgen van 9.30-10.15 uur willen helpen. U kunt zich 
hiervoor aanmelden via wegwijzer@primas-scholengroep.nl 

 In de kalender kunt u ook zien dat de laatste schooldag gepland staat op donderdag  
4 juli. Met behulp van vele ouders maken we de laatste schooldag altijd extra 
feestelijk voor de kinderen. Dat betekent ook heel veel werk en drukte. Door dit op 
de donderdag te plannen hopen we dat ieder wat rustiger de vakantie in kan gaan. 
Vrijdagmiddag zijn alle kinderen vrij. 

 Dit schooljaar hebben we 2 stagiaires. Joost Dingemanse 2e jaars student van de 
Pabo, loopt de 1e periode 1 dag per week stage in groep 6 en Daniëlla Wisse, volgt de 
opleiding Pedagogisch Werk niveau 4, loopt 2 dagen per week stage in groep 7/8. 

 Onze nieuwe collega Daan Aarts, onderwijsassistent, is met veel plezier en 
enthousiasme 3 ochtenden per week werkzaam in groep 1/2. 

 Voor volgende week woensdag 12 september staat een landelijke staking gepland. 
Het team van de Wegwijzer heeft sympathie voor de beweegredenen, maar heeft 
besloten hier niet aan mee te doen, om de ouders niet in de problemen te brengen. 
Wij zijn blij dat de Primas-scholengroep veel middelen inzet om de klassen zo klein 
mogelijk te houden! 

 Saskia de Nood-Wisselink heeft een baan als schoonmaakster bij sportschool De 
Driehoek gekregen, waardoor zij heeft besloten te stoppen met haar 
schoonmaakwerkzaamheden op onze school. Na 16 jaar heeft zij afscheid genomen 
en zij wil graag iedereen bedanken voor de fijne samenwerking. Wij bedanken haar 
natuurlijk ook en wensen haar veel plezier bij sportschool De Driehoek! 

 Bij de luizencontrole vanmorgen zijn geen luizen gevonden.   
 
 
Hartelijk groet, 
namens het team,  
Jacco Onderdijk.                                                                         
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