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AGENDA mei/juni/juli 
 
Vr. 4 juni  Sportdag groep 5 t/m 8 
  (onder voorbehoud) 
Ma./di. 7 en 8 juni Alternatieve kampdagen groep 8 
Di. 8 juni  Schoolreis groep 1/2 naar De Molen 
Wo. 9 juni  Alternatieve kampdag groep 7/8 
Di. 15 juni  Schoolfoto’s broertjes/zusjes 
Wo. 16 juni Schoolfoto’s individueel en  
  klassenfoto  
Do. 24 juni  Schoolreis groep 3 t/m 8 
  (onder voorbehoud) 

 
Wo. 30 juni Juffenfeest groep 5 
Wo. 14 juli  Afscheidsmusical groep 8 
  (onder voorbehoud) 
Vr. 16 juli  Uitspringen kinderen groep 8  13.30 uur 
  Uitgave 2e rapport 
Ma. 19 juli  Doorschuifmoment kinderen groep 1 t/m 7 
Do. 22 juli  Laatste schooldag  
  Kinderen om 12.30 uur vrij 
Vr. 23 juli t/m  Zomervakantie 
vr. 3 sept.  
Ma. 6 sept. Start nieuwe schooljaar

Formatie 

Vanwege de gevolgen van corona heeft de regering besloten om tijdelijk extra geld uit te 
trekken voor het onderwijs. Daarnaast heeft de Primas-scholengroep ook extra geld 
beschikbaar gesteld om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan goed onderwijs voor de 
kinderen! 
Dat betekent concreet o.a. dat we de klassen voor volgend schooljaar kunnen verkleinen. 
We hebben officieel recht op 5 klassen, maar we krijgen er volgend schooljaar 6! 
Het was weer een hele puzzel om die formatie voor volgend schooljaar weer goed ingevuld 
te krijgen. Maar het is gelukt! 
 
Zoals u weet wordt juf Maaike volgend schooljaar directeur op CBS de Lichtstraal in 
Westkapelle. We wensen haar natuurlijk alvast veel succes en bedanken haar voor haar inzet 
op onze school! Bij het uitspringen van de leerlingen van groep 8 zetten we haar nog eens 
extra in het zonnetje. 
  
Joke Roex, nu leerkracht op de Kamperschouw, neemt haar IB-taken volgend schooljaar van 
haar over. 
Joke heeft al enkele jaren geleden haar Master SEN diploma behaald en is enthousiast om op 
onze school aan het werk te gaan! 
 
Omdat er volgend schooljaar meer gelden beschikbaar komen, konden we op zoek gaan naar 
nieuwe collega’s en gelukkig hebben we die ook gevonden!  
Zij stellen zich hieronder aan u voor. 
 

 

 

 
 
Mijn naam is Joke Roex.   
Volgend schooljaar ga ik aan de slag als intern begeleider en leerkracht van groep 3 
op jullie school. Inmiddels werk ik bijna 20 jaar met veel plezier in het onderwijs, 
zowel op grote stadsscholen als op kleinere dorpsscholen.   
Sinds 2006 werk ik voor de Primas-scholengroep.   
Met mijn gezin woon ik in Middelburg. In mijn vrije tijd speel ik tennis.  
Ik kijk er naar uit jullie te ontmoeten! 

 



 
Mijn naam is Monique Kempe-Buitendijk.  
Ik ben 42 jaar oud, getrouwd met Maarten en heb 2 
jongens. Luc zit in groep 7 en Levi in groep 5.  
Ondertussen geef ik bijna 20 jaar les en heb ik een 
ruime ervaring in vrijwel alle groepen van de 
basisschool. Momenteel geef ik 3 dagen les aan 
groep 1/2 in Vrouwenpolder en 1 dag in de week 
aan groep 5/6 in Veere.  
In mijn vrije tijd ben ik in en rond het huis bezig waar 
wij sinds augustus 2020 wonen. Ook loop ik 
regelmatig met onze labrador Igo door de 
omgeving.     

 

             

Wat leuk om alvast op deze manier kennis te maken! Ik ben juf Marianne en 
vanaf het nieuwe schooljaar kom ik twee dagen in groep 4 te werken. Ik woon 
in Middelburg samen met mijn man en onze lieve hond Kenzo, met wie we 
wekelijks in de natuur wandelen.  
Onze twee volwassen kinderen zijn het huis uit en komen regelmatig op 
bezoek. In mijn vrije tijd lees ik veel en gaan mijn man en ik graag op vakantie 
in Europa.  
Kinderen hebben mij altijd geboeid; ze spiegelen je en houden je scherp. 
Naast de vaste lesstof stimuleer ik kinderen graag om te lezen, omdat het je 
leert om de wereld te ontdekken op jouw eigen manier. Om een veilige 
leeromgeving te creëren wil ik dat elk kind zich gezien voelt en de ruimte 
krijgt om zichzelf te uiten. Na al die jaren onderwijs vind ik dit nog steeds 

belangrijk      .  
Alvast een fijne zomer toegewenst en tot ziens in het nieuwe schooljaar. 

 
 
Voor sommigen een bekend gezicht, voor anderen misschien nog niet! Bij deze stel ik 
mij graag nog even voor. Mijn naam is Tessa Wamelink, ik ben 23 jaar oud, woon in 
Serooskerke en ik ben in april 2021 afgestudeerd als onderwijsassistent.  
In het laatste jaar van mijn opleiding ben ik stage gaan lopen bij CBS De Wegwijzer en 
heb ik al in verschillende groepen en met verschillende kinderen en collega’s gewerkt. 
Afgelopen jaar was ik te vinden bij groep 6/7 van maandag tot woensdag onder 
begeleiding van meester Guy.  
Dit beviel me eigenlijk allemaal zo ontzettend goed dat het al gauw een wens werd 
om hier te mogen blijven werken en die wens is uitgekomen!  
In mijn vrije tijd lees ik heel graag, ik schrijf zo nu en dan korte verhalen, ik game af en 
toe en ik spreek graag af met vrienden. Verder werk ik ook nog bij de Plus in 
Serooskerke; sommigen zullen mij daar misschien van herkennen!  
Komend schooljaar ga ik bij verschillende groepen en met verschillende kinderen aan 
de slag en ik heb er enorm veel zin in! 

                                        

 

 

              
 
 
 
 
 
 
 

Hoihoi leerlingen (en ouders/verzorgers) van basisschool De Wegwijzer! 
Mijn naam is Birrit.  
Ik ben 23 jaar oud en ik woon in Middelburg. 
Volgend schooljaar ontmoeten jullie mij op maandag en woensdag als jullie gymjuf!  
Naast dat ik het heel leuk vind om jullie te leren bewegen en enthousiast te maken voor 
het bewegen, sport ik zelf in mijn vrije tijd ook graag. Zo doe ik graag aan windsurfen, 
golfsurfen, snowboarden en voetballen. Als ik niet aan het sporten ben, dan sta ik graag 
in de keuken om lekkere dingen te koken/bakken. 
Tot volgend schooljaar! Ik kijk er naar uit om kennis met jullie te maken.  
We gaan er samen uitdagende, speelse, gezellige en leerzame lessen van maken! 

 
Juf Birrit is onze nieuwe vakleerkracht gymnastiek. Daar zijn we heel blij mee, want lang niet 
elke leerkracht heeft een gymbevoegdheid. Daardoor moest er de afgelopen jaren vaak 
gewisseld worden met leerkrachten die deze bevoegdheid wel hadden. 



Juf Marianne is een bekend gezicht. Zij heeft vorig schooljaar tot volle tevredenheid tijdelijk 
bij ons gewerkt.  
Juf Monique heeft wel eens bij ons ingevallen in de bovenbouw en juf Tessa liep de 
afgelopen 2 jaar stage op onze school als onderwijsassistent.  
Helaas gaan we ook afscheid nemen van meester Daan, onze onderwijsassistent.  
Meester Daan kampt al lange tijd met gezondheidsproblemen.  
Hij is nu gelukkig weer aan het opbouwen op De Lichtstraal, waar hij tevens werkt.  
Volgend schooljaar gaat hij ook op De Magdalon aan de slag.  
We wensen meester Daan natuurlijk veel succes en een goed herstel! 
Ook hij springt 16 juli de school uit, samen met juf Maaike en de kinderen van groep 8. 
  

Groepsindeling 2021-2022 

Hieronder treft u de groepsindeling aan voor volgend schooljaar. 
In het overzicht kunt u lezen welke taken de verschillende leerkrachten gaan uitvoeren en 
welke leerkrachten uw kind het komende schooljaar krijgen.  
 

Groepen 

+ aantallen 

kinderen 

maandag 

leerkracht: 

dinsdag  

leerkracht: 

woensdag 

leerkracht: 

donderdag 

leerkracht: 

vrijdag 

leerkracht: 

      

Groep 1/2 

8+13= 

21 kinderen  

Dorothea Dorothea  Els Els Els 

Dorothea 

Groep  3: 

11 kinderen  

Mariella  Mariella    Mariella   Joke Joke 

Groep  4:  

15 kinderen 

Marianne Marianne Monique Jolanda 

 

 

Jolanda 

Groep  5/6:  

6+14= 

20 kinderen  

Evelien Evelien Angelien Angelien Angelien 

Groep 7 

13 kinderen  

Guy  Guy 
 

Monique Monique 

Groep 8 

11 kinderen 

Elske Elske  Marieke Marieke 

Groep 7/8 

24 kinderen 

  Guy 

Tessa 

  

IB  

 

Joke 

(1x per 2 

weken) 

Joke    

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.  
Op vrijdag is zij samen met juf Els de leerkracht van groep 1/2. 
 
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. 
 
Joke Roex is op donderdag en vrijdag de leerkracht van groep 3 
Op maandag(1keer per 2 weken) en dinsdag werkt zij als Intern Begeleider 
 
Marianne Lindenburg is op maandag en dinsdag de leerkracht van groep 4. 
 
Monique Kempe-Buitendijk is op woensdag de leerkracht van groep 4. 
 
Jolanda Stroo is op donderdag en vrijdag de leerkracht van groep 4.  
Daarnaast werkt zij als muziekcoach in diverse klassen. 
 
Evelien Koole is op maandag en dinsdag de leerkracht van groep 5/6.  
Op woensdag(1 keer per 2 weken) assisteert zij in diverse groepen ter ondersteuning. 
 
Angelien Zegers is van woensdag t/m vrijdag de leerkracht van groep 5/6.  
 
Guy Midavaine is op maandag  en dinsdag de leerkracht van groep 7.  
Op woensdag is hij de leerkracht van groep 7/8. 
Tijdens de gymnastiekles zijn groep 7 en 8 op de woensdagen gesplitst, zodat er weer extra 
aandacht naar de groepen apart kan gaan.  
 
Monique Kempe-Buitendijk is op donderdag en vrijdag de leerkracht van groep 7. 
 
Elske Hooijer is op maandag en dinsdag de leerkracht van groep 8. 
 
Marieke van Beek is op donderdag en vrijdag de leerkracht van groep 8. 
 
Tessa Wamelink is onderwijsassistent en komt van maandag t/m woensdag werken in 
groepen waar extra ondersteuning gewenst is. 
 
Jacco Onderdijk is directeur op de Wegwijzer. Hij werkt op maandag t/m donderdag. 
 

 
We hopen u zo een volledig beeld te hebben gegeven van de formatie op De Wegwijzer in 
het volgende schooljaar. Wanneer u nadere vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u 
natuurlijk bij mij terecht. 
 
 

Hartelijke groet, 
namens het team, 
Jacco Onderdijk. 
 


