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 Nummer 1, augustus, jaargang 2022-2023 

We	zijn	er	klaar	voor!	
De zomervakantie loopt alweer tegen het eind en 
het nieuwe schooljaar staat voor de deur. We 
hopen dat iedereen van de vakantie heeft kunnen 
genieten en weer vol energie van start kan gaan. 
Een schooljaar waarvan we allemaal hopen dat 
dit zo normaal mogelijk zal verlopen zonder 
lockdowns. In de vakantie is de school van binnen 
opgefrist, alle muren zijn opnieuw gesausd. Afgelopen week zijn wij als team al gestart 
met het opnieuw inrichten van de lokalen, de voorbereidingen op het lesgeven en het 
samenwerken in een nieuw team. Wij hebben er alweer zin in! 

We wensen iedereen een fijn en leerzaam schooljaar toe op CBS De Wegwijzer. Tot 
maandag 29 augustus! 

 

Eerste	schooldag 
De ouders van groep 1/2 mogen de kinderen maandag binnenbrengen, evenals de 
ouders van groep 3/4. Voor de leerlingen van groep ¾ geldt dit alleen de eerste 
schooldag, de andere dagen zullen zij op het plein worden ontvangen door de 
leerkracht. De leerkrachten van groep 5 t/m 8 zijn op het plein aanwezig om daar de 
leerlingen te ontvangen. De leerkrachten gaan samen met hun groep na de eerste bel 
naar binnen, zodat alle de lessen om 8.30 uur kunnen starten. Natuurlijk bent u 
welkom om even de traktatie naar binnen te brengen of wanneer dat nodig is.  

 

Nieuwe	medewerkers	
Directeur, Doutzen van der Ende - Duiker 
Met ingang van dit schooljaar ben ik directeur van de 
Wegwijzer in Wolvega. In de zomervakantie heb ik al een aantal 
keer de route even mogen testen, want ik zou nu op de fiets 
naar school kunnen. Ik woon in Heerenveen samen met mijn 
man Norman hebben wij drie kinderen, Meike, Jasmijn en 
Allard. Naast mijn werk sport, lees en kook ik graag. Na jaren als 
leerkracht te hebben gewerkt, ben ik in 2014 leiding gaan 
geven in het onderwijs. Eerst als vervangend directeur en uiteindelijk als 
meerscholendirecteur en nu op CBS De Wegwijzer. Ik heb veel zin om samen met het 
team van De Wegwijzer aan de slag te gaan en kijk uit naar kennismaking met de 
kinderen en u als ouder. We gaan er een mooi schooljaar van maken.  
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Interim Kwaliteitscoördinator, Marja Wouda 
Vanwege het vertrek van de IB-er Lisette, kom ik tijdelijk de 
leerkrachten ondersteunen in de kwaliteitszorg. Dat betekent 
dat ik de individuele leerlingenzorg coördineer, gesprekken 
voer met leerkrachten en de orthopedagoog en wellicht ook 
met u als ouder.  
Naast mij gaat juf Ker van groep 5/6 de opleiding tot intern 
begeleider volgen en zal zij de komende tijd met mij 
meelopen om ook in de praktijk haar opdrachten te kunnen uitvoeren. Hierdoor 
ontstaat er een fijne constructie om de kwaliteitszorg op de Wegwijzer goed in kaart te 
brengen en te kijken wat er nodig is om te verbeteren.  
Ik kijk uit naar een samenwerking met een fijn team en hoop u binnenkort ook te 
mogen begroeten. Indien er vragen zijn over uw kind kunt u altijd samen met de 
leerkracht contact met mij opnemen.  

Leerkracht groep 5/6, Ker van Holland 
Een nieuwe juf op school. Mijn naam is Ker van Holland. Ik 
ben 34 jaar en ik woon met mijn man en zoon in Waskemeer. 
In mijn vrije tijd kook en bak ik graag, klus ik regelmatig in 
ons huis of werk ik in de tuin. Om te ontspannen, hang ik 
graag op de bank met een fijn boek.  
Inmiddels heb ik zo’n tien jaar ervaring in het onderwijs. Op 
maandag, dinsdag en woensdag sta ik voor de klas bij groep 
5/6. Op donderdag ben ik ook op De Wegwijzer te vinden voor extra taken. Voor de 
zomervakantie heb ik al kort kennis gemaakt met een paar kinderen en ouders. Nu 
eindelijk is het bijna zo ver dat ik de hele klas kan ontmoeten. Ik heb er zin in om veel 
nieuwe kinderen en hun ouders te leren kennen en aan de slag te gaan met veel 
activiteiten. Als er nog vragen zijn of u wilt even kennismaken; de deur staat na 
schooltijd altijd open.  

Leerkracht groep 5/6, Mieke Vos 
Ik ben Mieke Vos en ik heb er heel veel zin in om dit jaar samen 
met Ker groep 5/6 te gaan draaien. Ik ben 28 jaar en woon in 
Meppel. Naast mijn werk vind ik het leuk om creatief bezig te zijn 
en dingen te ondernemen met mijn vriend, vrienden en familie.  
Ik kijk er naar uit om alle kinderen te leren kennen en samen een 
weg te vinden om te groeien. Op woensdag ben ik ambulant aan 
het werk en op donderdag en vrijdag geef ik les in groep 5/6. 
Samen met de kinderen, collega’s en de ouders hoop ik er een mooi jaar van te maken! 

Onderwijsassistent Lars de Boer 
Hallo allemaal. Mijn naam is Lars de Jong. Ik woon in 
Oosterwolde en komend schooljaar werk ik als 
onderwijsassistent op CBS de Wegwijzer en CBS de Adelaar. Ik 
heb ontzettend zin om daar te beginnen. Tijdens mijn 
stageperiode heb ik met veel plezier op scholen in 
Oosterwolde en Makkinga gewerkt. In mijn vrije tijd mag ik 
graag sporten en leuke dingen ondernemen met vrienden. 
Wie weet tot ziens op De Adelaar of de Wegwijzer.  
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De Gouden Weken 
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin 
van het schooljaar. Kinderen zijn letterlijk en figuurlijk gegroeid. De groep heeft elkaar 
een langere tijd niet gezien, waardoor het groepsvormingsproces van vooraf aan 
begint. De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Het zijn de 
belangrijkste weken voor het neerzetten van een goede basis voor een fijne sfeer in de 
klas. Daarom zijn deze weken goud waard. Als je als leraar in deze eerste, belangrijke 
weken veel aandacht schenkt aan groepsvorming, heb je hier de rest van het schooljaar 
profijt van. Het contact tussen ouders en school is een onderdeel van de Gouden 
Weken. Een goed begin van het schooljaar begint namelijk niet alleen met een 
positieve sfeer in de groep maar ook met betrokken ouders. Je haalt pas het beste uit 
de leerling wanneer ouders en school goed samenwerken. Alleen samen (school en 
ouders) kunnen we dit tot een succes maken.  

 

Gymnastiek 
De gymnastiek zal voor onze school op de dinsdag en vrijdag zijn. Wilt u voor 
uw kinderen zorgen voor goede gymschoenen (géén zwarte zolen). De kinderen 
zijn soms flink gegroeid en passen de schoenen van afgelopen jaar soms niet 
meer.  
Dinsdag 
11.15 – 12.00 uur groep 3/4 
12.30 – 13.15 uur groep 5/6 
13.15 – 14.00 uur groep 7/8 
Vrijdag 
10.30 – 11.15 uur groep 7/8 
11.15 – 12.00 uur groep 5/6 
13.15 – 14.00 uur groep ¾ 

 

Tot	slot	
We wensen iedereen (nogmaals) een heel fijn schooljaar. Wanneer u vragen hebt 
of als er problemen zijn, bent u van harte welkom om hierover in gesprek te gaan. 
De leerkracht is het eerste aanspreekpunt voor vragen over uw zoon of dochter.  

Vriendelijk groet, 
Namens het team van De Wegwijzer, 
Doutzen Duiker 
d.duiker@tjongerwerven.nl 
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