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AGENDA juni/juli
Vr. 3 juli  Uitgave 2e rapport 
  Kinderen groep 8 springen uit! 
 

Do 9 juli  Laatste schooldag  
Vr. 10 juli  Alle kinderen vrij

Chromebooks en tablets  
Vorige week zijn de kinderen van groep 7/8 gaan werken met chromebooks! 
Dit zijn laptops waarop de kinderen met Snappet kunnen werken. 
De tablets waarmee de kinderen tot nu werkten gaan vanaf deze week naar de kinderen van 
groep 5/6. De tablets zijn een stuk kleiner dan de chromebooks. 
Van Snappet wordt elke dag gebruik gemaakt o.a. voor de vakken rekenen, taal, spelling en 
begrijpend lezen. De kinderen maken de opdrachten en de leerkracht kan gelijk op haar 
beeldscherm zien hoe deze gemaakt worden door de kinderen. Zodoende is directe 
feedback nog beter mogelijk. Daarnaast zijn er vele mogelijkheden om de kinderen op hun 
eigen niveau leerstof aan te bieden. Mooie ontwikkelingen! 
 

Wijzigingen 
• De schoolfotograaf kunnen we dit jaar niet uitnodigen i.v.m. de corona problematiek. 

Wanneer dit volgend schooljaar wel mogelijk is doen, zullen wij dit eerder in het jaar 
organiseren. 

• De studiemiddag die gepland stond voor 11 juni komt hierdoor ook te vervallen. 

• Ook het afscheid van groep 8 is hierdoor dit jaar anders. Dat wil niet zeggen dat we 
er geen aandacht aan besteden, alleen kan het niet met ouders, zoals we graag 
zouden willen. 
I.p.v. het eindkamp krijgen de kinderen 3 dagen een alternatief programma met vele 
leuke activiteiten! Er komt bv. vrijdag 26 juni een mooie hindernisbaan op het 
schoolplein voor hen. Natuurlijk kunnen de andere kinderen daar vast ook wel even 

gebruik van maken.          
                                                           

• Woensdag 1 juli organiseren we voor de kinderen 
van groep 8 een afscheidsavond in het speellokaal. 
Het is de bedoeling dat de ouders dit op film 
aangeleverd krijgen! 

• Vrijdag 3 juli springen de kinderen van groep 8 om 
14.00 uur de school uit! Daarbij zijn de betreffende 
ouders natuurlijk welkom! Wel graag rekening 
houden met de onderlinge afstand! 

• De laatste schoolweek zijn de kinderen van groep 8 
vrij. 

 

 

 

• De laatste schooldag zullen we dit jaar ook anders vorm moeten gaan geven.  
We willen we het voor de kinderen natuurlijk wel feestelijk maken!  



In elke klas wordt daarom een mooi programma in elkaar gezet met wat lekkers te eten en 
te drinken natuurlijk. De kinderen zijn dan om 12.30 uur vrij. 
 

Vakantierooster 2020/2021 
Studiedag Primas vr 05-10-2020 
Herfstvakantie   ma 19-10-2020  t/m   vr 23-10-2020 
Kerstvakantie     ma 21-12-2020  t/m   vr 01-01-2021 
Voorjaarsvakantie    ma 15-02-2021  t/m   vr 19-02-2021 
Pasen   ma 05-04-2021  t/m  di 06-04-2021 
Meivakantie  ma 26-04-2021 t/m vr 07-05-2021 
Hemelvaartsdag   do 13-05-2021 t/m   vr 14-05-2021 
Pinksteren  ma 24-05-2021 t/m  di 25-05-2021 
Zomervakantie ma 26-07-2021  t/m   vr 03-09-2021 
 

Formatie 

De formatie voor volgend schooljaar is gelukkig weer rond!  
Juf Elske is minder gaan werken na de geboorte van haar zoontje Sem. Zij gaat volgend 
schooljaar 3 dagen werken.  
Juf Maaike gaat de 2 jarige opleiding voor directeur volgen. Haar studiedag is volgend 
schooljaar op de donderdag. 
Juf Mariella heeft aangegeven graag in de onderbouw te willen gaan werken. Daarom gaat 
juf Evelien volgend schooljaar in groep 5 lesgeven. 
 
Juf Natascha, die vorig jaar bij ons is komen werken, heeft het op onze school goed naar 
haar zin, maar heeft aangegeven haar collega’s van haar vorige school toch te missen en 
daarom gaat zij vanaf volgend schooljaar weer terug naar ’t Paalhoofd in Zoutelande. 
Dat betekent dat juf Marieke bij ons kan blijven werken. Zij vervangt momenteel juf Mariella 
haar zwangerschapsverlof in groep 7 tot volle tevredenheid!  
Voor de ouders die haar nog niet kennen, stelt zij zich hieronder aan u voor. 
Daarnaast komt volgend schooljaar meester Guy bij ons werken. Ook hij stelt zich straks 
nader voor. Best bijzonder dat we weer eens een mannelijke collega in ons team kunnen 
verwelkomen! 

Juf Marieke: 

Ik ben juf Marieke en na de zomervakantie mag ik in groep 6/7 op de Wegwijzer lesgeven.  Ik 
ben in Ede naar de pabo gegaan. Na het behalen van mijn diploma ben ik in Utrecht les gaan 
geven in groep 7 en 8. Zeeland bleef trekken en dus besloot ik na een aantal jaren weer terug 
te verhuizen. Toen heb ik ruim 12 jaar in Yerseke gewerkt op Het Kompas en sinds de 
voorjaarsvakantie werk ik op de Wegwijzer en vervang ik juf Mariella.                                                                                                    
Samen met mijn man en twee dochters woon ik in Krabbendijke. In mijn vrije tijd werk ik 
graag in de tuin of ga ik hardlopen. Ik heb nu al erg naar mijn zin in groep 7 op de Wegwijzer 
en kijk er naar uit om na de vakantie les te geven aan groep 6/7! 



                          

Meester Guy: 
Vanaf komend schooljaar ben ik een nieuw gezicht op basisschool de Wegwijzer in Serooskerke. Ik stel 
me hierbij dan ook graag aan u voor.  
Mijn naam is Guy Midavaine,  geboren en getogen in Oostkapelle en tegenwoordig woonachtig in 
Middelburg. Ik ben 34 jaar, ben getrouwd met Hannah en heb een heel lieve dochter van 2,5 jaar: 
Sophie. In augustus verwachten we een tweede kindje dus daar horen jullie te zijner tijd nog meer 
over.  
Vanaf 2010 sta ik met veel enthousiasme en plezier voor de klas en heb ik in vrijwel alle groepen les 
gegeven. Ook heb ik me gespecialiseerd in het coachen van kinderen met inzet van een hond. Sinds 
2015 neem ik daarvoor mijn eigen hond, Tibbe, mee naar school. Tibbe is een labradoodle en opgeleid 
als hulphond. Met zijn geduldige, rustige en lieve karakter legt hij een basis van veiligheid en 
vertrouwen waardoor hij al voor veel kinderen iets heeft kunnen betekenen.  
Als persoon ben ik een echt buitenmens. Mijn hobby’s zijn dan ook vooral tuinieren en wandelen.  
Eerlijk gezegd heb ik al heel wat hobby’s gehad en komen er geregeld nieuwe bij. Ik ben dan ook snel 
enthousiast, interesseer me voor veel zaken en probeer graag nieuwe dingen uit. Mijn interesses 
liggen met name op het gebied van natuur en geschiedenis.  
Op school zullen jullie me leren kennen als een betrokken en gemotiveerde leerkracht. Ik zie het als 
een uitdaging om de lessen boeiend te maken door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
belevingswereld van de kinderen en door de wereld de school binnen te halen.  
Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten en er samen een mooi, leerzaam jaar van te maken! 

 
Groepsindeling 2020-2021 

Hieronder treft u de groepsindeling aan voor volgend schooljaar en welke leerkrachten uw 
kind het komende schooljaar krijgt.  
Heeft u nadere vragen of opmerkingen dan kunt u natuurlijk bij mij terecht. 
 

Groepen 

+ aantallen kinderen 

Leerkrachten 

Start groep 1/2:  

9 + 12 = 21 kinderen  

Dorothea en Els 



Groep  3/4: 

14 + 9 = 23 kinderen  

Mariella en Jolanda 

Groep  5: 13 kinderen Evelien en Angelien 

Groep  6/7:  

14 + 9 = 23 kinderen  

Guy en Marieke 

Groep 8: 16 kinderen  Elske en Maaike  

IB  Maaike  

Directie Jacco 

 (de leerlingen aantallen kunnen mogelijk nog iets variëren) 
 

Daarnaast gaat juf Eline als zij-instromer voor leerkracht van woensdag t/m vrijdag 
assisteren in groep 1/2 tot de Kerst. 
Jeanine Janse gaat als zij-instromer voor onderwijsassistente op maandag en donderdag tot 
de Kerst assisteren in groep 3/4. 
Meester Daan gaat als onderwijsassistent op maandag en woensdag werken in groepen 
waar extra ondersteuning gewenst is. 
 

MR 
Na 6 jaar in de medezeggenschapsraad te hebben gezeten heeft Marianne van der Stoep 
afscheid genomen. Zij heeft altijd een positieve bijdrage gegeven aan de vergaderingen. 
Carine Francke neemt het stokje van haar over. Zij stelt zich hierbij nader aan u voor: 
 

 
 
Beste ouders, 
Mijn naam is Carine Francke. Samen met mijn man Renco Francke en onze 
twee dochters (Julia uit groep 1 en Sofie van 10 maanden) woon ik in de 
Molenhoek. Ik ben werkzaam op een basisschool in Burgh-Haamstede als 
Adjunct-directeur en zorgcoördinator. In februari 2020 ben ik toegetreden 
tot de MR op Wegwijzer. De verbinding en samenwerking tussen ouders en 
school vind ik van groot belang. Samen maak je het onderwijs voor de 
kinderen mooier. Als ouder zijnde vind ik het dan ook belangrijk om 
betrokken te zijn bij het beleid dat gevoerd wordt op school.  
De komende tijd wil ik mij graag inzetten om namens ouders in de MR mee 
te denken en te adviseren over het beleid van de school. Zodat we ervoor 
zorgen dat onze kinderen, het team van de Wegwijzer en wij als ouders er 
samen het beste uithalen. 
Ik hoor het graag als er onderwerpen leven onder ouders waar de MR zich 
mee bezig zou moeten houden. 

 

  

 

 

     

 

 
Hartelijke groet, 
namens het team, 
Jacco Onderdijk. 


