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

 

          2019-2020 
                        nr. 3 

       26 nov. 2019 

AGENDA nov./dec./jan.
Di. 3 dec.  ColumBus 
Do. 5 dec.  Sinterklaas aankomst 8.30 uur 
  ’s middags alle kinderen vrij 
Wo. 11 dec. Vuurwerk voorlichting voor groep 8  
  in Het Oude Brandspuithuis 
Wo. 18 dec. Kerstviering 18.30 uur 
  Warme ontvangst 19.15 uur 
Vr. middag 20 dec. Vrijdagmiddag 20 december alle kinderen vrij 
t/m  vrijdag  3 jan. Kerstvakantie 

 
Di. 14 jan.   ColumBus 
Di. 21 jan.   Studiemiddag groep 1 t/m 4 
  Kinderen groep 1 t/m 4 zijn vrij 
Wo. 22 jan. Veerse Voorleesdag 
Di. 28 jan.   ColumBus 
 
 

 
 
Sinterklaas 
Deze weken zijn er natuurlijk allerlei leuke activiteiten rondom Sinterklaas. Afgelopen 
maandag bijv. Pietengym en voor dondermiddag staat een groeps-doorbrekende spelmiddag 
op het programma.  
De kinderen van groep 5 t/m 8 helpen de Pieten met het maken van surprises voor hun 
klasgenoten. Zoals u weet zijn deze maandag 2 dec. voor een ieder te bekijken in de hal.  
Donderdag 5 december is het eindelijk zover. De Sint en zijn Pieten worden rond 8.30 uur op 
school verwacht! U bent natuurlijk hartelijk welkom om te komen kijken. 
Op 5 december hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen.  
’s Middags zijn alle kinderen vrij. 

 
Maandaggelden 
Elke maandag mogen de kinderen een klein bedrag meenemen voor onze spaaractie voor een 
goed doel. Dit jaar spaarden we voor het behoud van koraalriffen.  
Deze actie sluiten we per 1 december af.   
Het komende jaar gaan we sparen voor de ziekte van Duchenne, een ernstige spierziekte. 
Een heel mooi doel en we hopen dan ook dat alle kinderen op de maandagmorgen een klein 
bedrag hiervoor meebrengen. De kinderen zullen middels een gastles nader worden 
geïnformeerd over wat dit allemaal inhoudt. 

 
Kerst 

Na Sinterklaas gaan we op naar kerst. Dit jaar vieren de kinderen kerst in hun eigen klas. 
Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 duurt de kerstviering tot ongeveer 19.15 uur. Voor de 
andere groepen is de eindtijd 19.30 uur.  
Buiten op het schoolplein is er weer een “warme” ontvangst voor alle ouders, kinderen en 
belangstellenden. Iedereen is natuurlijk welkom!  
De kinderen uit groep 7/8 verkopen iets lekkers voor het goede doel waar we dit jaar voor 
gaan sparen. De warme drankjes zijn gratis! 
  

 
 
 



           Wetenswaardigheden 
 
 

• Juf Maaike heeft haar 2-jarige 
opleiding Master Educational 
Needs afgerond.  
We hebben haar natuurlijk in de 
bloemetjes gezet voor deze 
mooie prestatie!!  

                                                          

                   
 

• Meester Daan moet volgende week een operatie in het ziekenhuis ondergaan. 
Daardoor kan hij de komende weken niet komen werken. Wij wensen hem natuurlijk 
heel veel sterkte en beterschap! 
 

• Dit jaar vindt er vanwege een tekort aan vrijwilligers geen Vreugdevuur plaats.  
 

• Morgen starten de lessen Beeldende Vorming voor de kinderen van groep 3 t/m 8 
gegeven door de vakleerkracht van de Primas Bo de Jong.  

 

• Samen met de Zeeuwse Muziekschool en Muziekvereniging EMM worden er elke 
week leuke muzieklessen gegeven aan de kinderen van groep 5 in het kader van    
Heel Veere Speelt! Ieder kind mag een instrument bespelen.  
De uitvoering volgt in januari! 
 

• Kinderboekenschrijfster Lorena Veldhuijzen heeft vorige week vrijdag met de 
kinderen van groep 3 t/m 8 een verhaal rondom “Plastic Soep” gemaakt. 
(plastic afval in de zee)  
De kinderen maken daarvoor ook tekeningen. Dit alles verschijnt in boekvorm! 
De opbrengst komt ten goede aan de Plastic Soep-acties.  
 

    
 

 
 

Hartelijke groet,  
namens het team. 
Jacco Onderdijk 

 


