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

 

           2021-2022 
                        Nr.: 7 
        15 maart 2022      

AGENDA febr./maart/april
Di. 15 maart Gezamenlijke avond rapport gesprekken  

groep 1 t/m groep 7 
Niet iedereen kan op deze avond worden 
ingepland. Deze overige gesprekken vinden 
zoveel mogelijk in dezelfde week plaats. 

  ColumBus 
Wo. 16 maart Start KinderKunstweek 

“Bomen in de kunst!” 
Di. 22 maart Juffenfeest groep 4 
Do. 24 maart Studiedag: alle kinderen vrij  
Di. 5 april  Nationale Buitenlesdag 

Ma. 11 april Skate-clinic groep 3 t/m 8 
Vr. 15 april t/m Paasvakantie 
Ma. 18 april  
Di. 19 april  Juf/meesterfeest groep 7 
Wo. 20 april IEP toets groep 8 
  Volksdansen groep 5 t/m 7 
Do. 21 april IEP toets groep 8 
Vr. 22 april Koningsspelen 
Ma. 25 april t/m  Meivakantie 
Vr. 6 mei 
 

Oekraïne 

De afgelopen weken staat veel van het nieuws in het teken van de Oekraïne. De oorlog in de 
Oekraïne geeft allereerst natuurlijk veel ellende en verdriet voor de mensen daar en de 
vluchtelingen daar vandaan. 
Daarnaast heeft het invloed op ons als volwassenen, maar helaas ook op onze kinderen.  
Wij als team proberen de kinderen daar zo goed mogelijk mee om te laten gaan en dit voor 
hen bespreekbaar te maken wanneer dat nodig is. Natuurlijk rekening houdend met de 
leeftijd van de kinderen. 
 
Veel kinderen willen ook graag iets doen voor de mensen uit de Oekraïne! 
Daarom zijn de Maandaggelden de komende periode bestemd voor Giro 555, t.b.v. de hulp 
voor de mensen uit de Oekraïne. 
Voor morgenochtend om 11.55 uur(5 voor 12) is naar alle basisscholen in Nederland de 
oproep gedaan, om met de kinderen op het schoolplein het lied “Wij Staan Hier Sterk” te 
zingen. 
Als team hebben we besloten hieraan mee te werken en de kinderen van groep 3 t/m 8 zijn 
hiervoor ondertussen al flink aan het oefenen. 
Iedereen is daarbij welkom om te komen kijken en luisteren!  
Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn, wanneer de “kijkers” na afloop een kleine bijdrage 
willen geven.. 
De opbrengst gaat weer naar Giro 555. 
Wanneer de kinderen de kleuren geel/blauw mee willen nemen/dragen zou dat mooi zijn. 
 
In Serooskerke zijn diverse inwoners bezig met activiteiten op te zetten voor de mensen uit 
de Oekraïne. Eén van de ideeën is om hulpgoederen in te gaan zamelen voor de 
vluchtelingen uit de Oekraïne die worden opgevangen in de buurlanden.  
Wanneer dit meer vorm heeft gekregen, willen we hier als school graag aan meewerken. 
We houden u op de hoogte! 
 
Hartelijke groet, 
namens het team, 
Jacco Onderdijk. 
 


