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AGENDA juni/juli  
Di. 30 juni  ColumBus 
Wo. 1 juli  Afscheidsavond groep 8 
Vr. 3 juli  Uitgave 2e rapport 
  Kinderen groep 8 springen uit! 
  13.45 uur 

 
Do 9 juli  Laatste schooldag  
  Kinderen 12.30 uur vrij 
Vr. 10 juli  Alle kinderen vrij

Boekje Jonas 
Cees de Vos, Teamcoördinator WNF Haaglanden en opa van enkele van onze leerlingen, 
heeft vorig jaar een boeiende gastles in alle groepen gegeven rondom de Plastic Soep in de 
oceanen. 
Daarnaast is kinderboekenschrijfster Lorena Veldhuizen naar onze school gekomen, om 
samen met de kinderen een boekje te gaan maken. 
Zij is in elke groep geweest en heeft zo een start gemaakt voor het verhaal rondom Jonas. 
Vervolgens zijn de kinderen gaan schrijven/tekenen. De resultaten hebben we verzameld en 
Lorena heeft daar een geheel van gemaakt. 
Dat heeft geresulteerd in leuk boekje, samengesteld door alle kinderen van de Wegwijzer! 
Dankzij 4 sponsors konden de drukkosten hiervan betaald worden (Plus Serooskerke, OOS 
International, Kunst Tandartsenpraktijk en Hoogedeure Makelaars). 
Vrijdag 26 juni willen we dit boekje uitreiken aan alle kinderen. 
Vanwege de coronaproblematiek kunnen we dit niet tegelijk met iedereen laten 
plaatsvinden. Dat moet dus in iedere klas apart.  
Dankzij de sponsoring krijgen alle kinderen het boekje gratis mee naar huis!                                               
 
 

   
Kuikentjes op bezoek in groep 1/2 
 

Groepsindeling 2020-2021 

Hieronder treft u de groepsindeling aan voor volgend schooljaar en welke leerkrachten op 
welke dagen uw kind het komende schooljaar krijgt.  
 
 



Groepen 

+ aantallen 

kinderen 

maandag 

leerkracht: 

dinsdag  

leerkracht: 

woensdag 

leerkracht: 

donderdag 

leerkracht: 

vrijdag 

leerkracht: 

      

Groep 1/2 

start groep 1/2:  

9 + 12 =  

21 kinderen  

Dorothea Dorothea  Els Els Els 

Groep  3/4: 

14 + 9 =  

23 kinderen  

Mariella  Mariella    Mariella   Jolanda Jolanda  

Groep  5:  

13 kinderen 

Evelien Evelien Angelien Angelien 

 

 

Angelien 

Groep  6/7:  

14 + 9 = 

23 kinderen  

Guy Guy Guy Marieke Marieke 

Groep 8 

16 kinderen  

Elske  Elske Maaike Elske Maaike 

ochtend 

IB  

 

 

 

Maaike IB  cursus Maaike IB 

middag 

Directie 

 

Jacco Jacco  Jacco Jacco 

 (de leerlingen aantallen kunnen mogelijk nog iets variëren) 

 
Dorothea Sul is op maandag en dinsdag de leerkracht van groep 1/2.  
Eén keer per 2 weken werkt zij op woensdag en elke week ook op de vrijdag.  
Op die dagen is zij inzetbaar om kinderen/klassen extra te ondersteunen. 
 
Els de Bree is van woensdag t/m vrijdag de leerkracht van groep 1/2. 
 
Mariella Nieuwstraten is van maandag  t/m woensdag de leerkracht van groep 3/4. 
 
Jolanda Stroo is op donderdag en vrijdag de leerkracht van groep 3/4.  
Daarnaast werkt zij als muziekcoach in diverse klassen. 
 
Evelien Koole is op maandag en dinsdag de leerkracht van groep 5.  
Eén keer per 2 weken is zij op donderdag inzetbaar om kinderen/klassen extra te 
ondersteunen.  
 
Angelien Zegers is van woensdag t/m vrijdag de leerkracht van groep 5.  
 
Guy Midavaine is van maandag  t/m woensdag de leerkracht van groep 6/7.  
 
Marieke van Beek is op donderdag en vrijdag de leerkracht van groep 6/7. 
 
Elske Hooijer is op maandag, dinsdag en donderdag de leerkracht van groep 8.  



 
Maaike Menger is op woensdag en vrijdagmorgen de leerkracht van groep 8. 
Op dinsdag en vrijdagmiddag is zij Intern Begeleider. 
 
Daan Aarts is onderwijsassistent en komt op maandag en woensdag werken in groepen 
waar extra ondersteuning gewenst is. 
 
Jacco Onderdijk is directeur op de Wegwijzer. Hij werkt op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag. 
 

We hopen u zo een volledig beeld te hebben gegeven van de formatie op de Wegwijzer in het 
volgende schooljaar. 
 

Wetenswaardigheden 
 

• Deze week volgt nader bericht over het 5-gelijke dagen model. Wij doen dit Primas-
breed op hetzelfde moment. 
 

• Ouders/verzorgers die een gesprek op het eind van het schooljaar willen, kunnen 
hiervoor via de mail een afspraak met de leerkracht(en) maken. Vanwege corona 
worden de gesprekken telefonisch gevoerd. 

 

• Zoals u weet springen de kinderen van groep 8 vrijdag 3 juli de school uit!  
De ouders/verzorgers van groep 8 zijn hierbij van harte welkom op het schoolplein. 
Belangrijk is natuurlijk om goed op de onderlinge afstand te letten.  
Om te grote drukte aan het schoolhek te voorkomen starten we om 13.45 uur. 
 

• Het doorschuifmoment staat gepland op dinsdag 7 juli van 10.30 uur – 11.30 uur. 
De kinderen maken dan kennis met hun leerkracht(en) van volgend schooljaar 
(indien van toepassing). 
 

• Vanaf volgende week maandag neemt juf Jolanda groep 3/4 weer blijvend voor haar 
rekening. We zijn blij dat juf Liselot haar lestaken tot die tijd zo vaak heeft 
overgenomen! 
 

• In februari is het verzoek naar alle ouders gegaan om de ouderbijdrage te voldoen. 
Voor de ouders/verzorgers die dit zijn vergeten het verzoek dit als nog te doen! 

 

• De laatste schooldag vieren we op donderdag 9 juli in de klassen. De kinderen mogen 
die dag verkleed naar school komen. Het thema laten we vrij. Wilt u uw kind(eren) 
alleen drinken meegeven? Wij zorgen voor iets lekkers in de pauze en tussen de 
middag! 

 
 

 
Hartelijke groet, 
namens het team, 
Jacco Onderdijk. 


