Schoolnieuws
CBS de Wegwijzer

2021-2022
Nr.: 8
8 april 2022

website: cbswegwijzer.nl
www.facebook.com/wegwijzerserooskerke

AGENDA april/mei/juni/juli
Vr. 8 april
Za. 9 april
Ma. 11 april
Wo. 13 april
Do. 14 april
Vr. 15 april t/m
ma. 18 april
Wo. 20 april

Do. 21 april
Vr. 22 april
Ma. 25 april t/m
vr. 6 mei
Di. 10 mei
Wo. 11 mei
Do. 12 mei
Di. 17 mei
Wo. 18 mei

Kledingmarkt Oekraïne 19.00-21.00 uur
Kledingmarkt Oekraïne 9.00-13.00 uur
Skate-clinic groep 3 t/m 8
Schoolvoetbal gr. 5 t/m 8 jongens
Paasviering
Tennislessen groep 3 t/m 8
Paasvakantie
IEP toets groep 8
Volksdansen groep 5 t/m 7
Schoolvoetbal gr. 5 t/m 8 meisjes
IEP toets groep 8
Koningsspelen
Einde levering schoolfruit
Meivakantie
Dode hoek les met vrachtwagen gr. 7/8
Poppenkastvoorstelling: Het Ezeltje gr. 1-4
Studiedag. Alle kinderen vrij
Juf/meesterfeest groep 7
Schoolfotograaf

Do. 19 mei
Vr. 20 mei
Wo. 25 mei
Do. 26 mei
t/m vr. 27 mei
Vr. 3 juni
Ma. 6 juni
t/m di. 7 juni
Ma. 13 juni
t/m wo. 15 juni
Di. 21 juni
Wo. 6 juli
Wo. 13 juli
Vr. 15 juli
Ma. 18 juli
Do 21 juli
Vr. 22 juli
t/m vr. 2 sept.

Schoolfotograaf
Sportdag groep 5 t/m 8
Schoolreis groep 3 t/m 6
Hemelvaartsdagen
Schoolreis groep 1/2
Pinkstervakantie
Natuurkamp groep 7/8
Studiemiddag. Kinderen vanaf 12.00 uur vrij
Juffenfeest groep 5/6
Eindmusical groep 8
Uitgave 2e rapport
Uitspringen groep 8
Doorschuifmoment groep 1 t/m 7
Laatste schooldag
Kinderen om 12.30 uur vrij
Zomervakantie

Oekraïne klas
Maandag a.s. starten we op onze school met een klas voor Oekraïense kinderen. Op dit
moment komen er veel vluchtelingen uit de Oekraïne naar Nederland en zo ook naar
Walcheren.
De Oekraïense kinderen van groep 3 t/m 8 gaan in principe naar het Taal Expertise
Centrum(TEC) in Middelburg. Kinderen in de kleuterleeftijd worden niet opgevangen op het
TEC, maar gaan naar de reguliere basisscholen.
Door de grote toestroom van Oekraïense kinderen, kan het TEC niet al deze kinderen een
plek geven.
Het is niet eenvoudig om deze kinderen in de reguliere klassen op te vangen en ze
voldoende aandacht te geven, naast alle aandacht die ook al nodig is voor de andere
kinderen in de klas.
Daarom zijn we de afgelopen weken gestart met de voorbereidingen om een klas voor
Oekraïense kinderen gerealiseerd te krijgen.
Met hulp van het TEC, de Primas-scholengroep, een groepje (oud)leerkrachten en een
ouder, zijn er mooie dingen ontstaan.
Het is een flinke klus geweest, maar gelukkig zijn we nu zover dat we maandag gaan starten!
We beginnen met 8 leerlingen. De kinderen komen op dit moment uit Veere, Arnemuiden en
Domburg. Gaandeweg zullen dat waarschijnlijk rond de 15 kinderen worden.
Tijdens de ochtendpauze spelen de Oekraïense kinderen mee met de kinderen van onze
school. Om het contact te stimuleren kunnen de kinderen gebruik maken van picto’s met
Oekraïense en Nederlandse woordjes. Alleen al samen spelen biedt mooie mogelijkheden.
’s Middags gaan de kinderen naar de school in hun woonplaats om daar zo goed mogelijk te
integreren met de kinderen.

Schoolvoetbaltoernooi
Dit jaar kan er eindelijk weer een schoolvoetbaltoernooi georganiseerd worden in
Westkapelle. We doen weer mee met groep 5 t/m 8. Voor de jongens is het toernooi op
woensdag 13 april en voor de meisjes op woensdag 20 april. Wellicht ten overvloede wil ik
vermelden dat de verantwoording voor de kinderen bij naschoolse activiteiten bij de eigen
ouders ligt. Supporters zijn natuurlijk hartelijk welkom!

Koningsspelen
Ook de Koningsspelen kunnen we weer gaan organiseren en dat doen we dan ook!
Vrijdagmorgen 22 april worden er spelletjes rondom de school georganiseerd.
De kinderen van groep 7/8 zorgen voor de begeleiding.
De Koningsdans en het zingen van het Wilhelmus start om 9.00 uur op het voorplein.
Om 9.30 uur starten de spelletjes. U bent hartelijk welkom om een kijkje te komen nemen!

EU-Schoolfruit/traktaties
De afgelopen 18 weken werden de kinderen 3 dagen per week voorzien van groente/fruit
voor in de ochtendpauze. Vrijdag 22 april is het de laatste keer. Daarna stopt dit project.
We vinden het als school belangrijk dat de kinderen elke dag gezond eten en drinken.
Dat is immers erg belangrijk voor hun eigen gezondheid!
Wilt u daarom elke dag voldoende fruit/groente meegeven voor in de pauze en voor het
drinken liefst water! Geen verpakkingen e.d. Dat scheelt ook weer een hoop afval.
Door corona zijn sommige gewoontes wellicht een beetje weggezakt, maar ook wanneer een
kind jarig is graag trakteren op gezonde traktaties!
Wanneer ieder hiervoor zijn/haar best doet, trekken we één lijn en is dit voor alle kinderen
duidelijk. Alvast dank voor uw medewerking.

Wetenswaardigheden:
•
•
•

De bewoners van het kippenhok zijn gearriveerd!
Vanaf volgende week gaan de kinderen ze bij toerbeurt elke dag verzorgen.
Maandag a.s. is de skateclinic op het schoolplein voor de kinderen van groep 3 – 8.
Belangrijk is dat elk kind in ieder geval een petje/muts meeneemt voor onder de
helm.

•
•

•
•
•
•

•
•

In de agenda bovenaan deze nieuwsbrief staan weer belangrijke zaken om alvast in
de agenda te zetten.
De collega-scholen ’t Paalhoofd en De Kamperschouw hebben beiden een
sponsorloop georganiseerd, waarvan de opbrengt ook aan goede doelen wordt
geschonken.
Zij maken elk € 2000,00 over om leer- en spelmaterialen te kunnen kopen voor de
Oekraïne klas!
Vanavond en morgenochtend wordt de Kinderkledingbeurs in het speellokaal
georganiseerd voor Giro 555 door een paar enthousiaste ouders.
Vorige week vrijdag, om 3 minuten over 12, zijn alle kinderen in de lucht gesprongen.
Het verhaal ging dat op dat tijdstip de planeten Jupiter, Mars en de aarde in dezelfde
baan waren en wanneer je precies op dat moment zou springen, je even gewichtloos
zou zijn.
Je niet alle verhalen moet geloven.
Het precies op 1 april was.. 😉

Hartelijke groet,
namens het team,
Jacco Onderdijk.

