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

 

           2020-2021 
                     Nr.:   9 
             2 juni 2021      

AGENDA mei/juni/juli 
 
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 
Vr. 18 juni  Sportdag groep 5 t/m 8 
  9.00 – 12.00 uur  
Di. 22 juni  Schoolreis groep 6 t/m 8 
Vr. 25 juni  Schoolreis groep 3 t/m 5 

 
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 

Sportdag                                                                                                                                                      
Voor vrijdag a.s. stond de sportdag voor groep 5 t/m 8 gepland. Normaliter wordt dat voor de 
kinderen van De Magdalon uit Veere, De Goede Polder uit Vrouwenpolder en onze school 
gezamenlijk georganiseerd. Vanwege corona kan dat dit jaar niet.                                                           
We wilden voor de kinderen van onze school een kleinere variant organiseren voor vrijdagmorgen 
a.s. Echter door ziekte van een van de organisatoren kan dit deze week niet doorgaan.                                                                                                                                                
Dat betekent niet dat de sportdag wordt afgelast, maar deze wordt verzet naar vrijdag 18 juni.          
De kinderen moeten om 9.00 uur in/met sportkleding aanwezig zijn op het sportveld van VVS aan de 
Kadetweg. De kleedkamers kunnen we i.v.m. corona helaas niet gebruiken.                                                                     
Graag drinken en iets te eten meegeven. Er wordt voor extra drinken gezorgd.                                          
Om 12.00 uur zijn de spelen klaar en mogen de kinderen naar huis.                                                           
Op dit moment mogen er nog geen toeschouwers bij aanwezig zijn, maar misschien veranderen de 
regels nog tegen die tijd.                                                                                                                                   
Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 worden er die dag enkele spelletjes op school georganiseerd, 
naast het gewone werk. Zo doen ze toch al een beetje mee!                                                                                                
Zij zijn de gewone tijd van 14.00 uur uit. 

Schoolreizen                                                                                                                             
Vanwege corona moesten we de schoolreizen ook aanpassen. We gaan niet met de bus naar een 
groot pretpark o.i.d., maar er zijn leuke alternatieven in de omgeving bedacht!                                       
Zo kunnen  alle kinderen toch gaan genieten! Nadere info volgt van de collega's. 

EU-Schoolfruit                                                                                                                                      
De afgelopen periode hebben we gebruik gemaakt van het EU-schoolfruit.                                                                                  
Het fruit werd i.v.m. corona soms verdeeld over de klassen of mee naar huis gegeven.                                                                              
Deze week loopt dit project ten einde en vanaf volgende week stopt de levering hiervan.                                                                      
Daarom het vriendelijke verzoek om vanaf volgende week zelf fruit aan uw kind(eren) mee te geven. 

Hartelijke groet, 
namens het team, 
Jacco Onderdijk. 

 


