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 Nummer 2, oktober, jaargang 2022-2023 

 
Alweer bijna herfstvakantie! 

Naast het vallen van de blaadjes, (nog) meer regenval en veranderende 

kleuren is ook harde wind een aspect van de herfst. Het zorgt ervoor dat 

we weer meer binnen verblijven zowel thuis als op school. Toch 

proberen we zo veel als mogelijk ook momenten in de buitenlucht te 

organiseren, zo gaat groep 1/2 een boswandeling maken tijdens de 

Kinderboekenweek. Nog een week naar school en dan is het 

herfstvakantie. We willen iedereen alvast een hele fijne vakantie 

wensen. 

 

Studiedag 

Vrijdag 14 oktober is er een studiedag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. 

 

Woudagemaal in herfstvakantie onder 
stoom 

In de herfstvakantie gaat het 

Woudagemaal in Lemmer onder 

stoom om het bedienende 

personeel op te leiden. Op 18, 19 

en 20 oktober tussen 10.30 en 

17.00 uur kan men de historische 

stoomreus in werking bekijken. 

Dan sta je oog in oog met de beschermende kracht tegen het water. Dat 

moet je een keer gezien hebben! 

 

De sporttoer 2022 in 
herfstvakantie 

Lekker spelen en bewegen in de herfstvakantie op 

donderdag 20 oktober van 10.00 – 11.30 uur in 

Sporthal de Steense. Zie voor meer informatie 

www.beweegteamweststellingwerf.nl 

 

Kinderboekenweek 

Elk jaar in oktober is de Kinderboekenweek. Deze week staat in het 

thema van leesbevordering aan de hand van een thema. Het thema van 

de Kinderboekenweek is dit jaar ‘GIGA-groen’. Afgelopen woensdag was 

de leuke opening waarbij alle leerlingen in het groen kwamen. Er werd 

gedanst en er was een heuse mystery guest.  

http://www.beweegteamweststellingwerf.nl/
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Na het stellen van vragen, las de mystery guest een stuk voor en werd 

duidelijk dat meester Henk de gast was.  

Meester Henk heeft inmiddels afscheid genomen, maar wat was het 

leuk om hem als mystery guest te mogen ontvangen. We wensen hem 

een fijn pensioen toe! 

Deze week én ook komende week zal er in de groepen en schoolbreed 

gewerkt worden aan dit thema. Via Parro houden wij u op de hoogte 

over de Kinderboekenweek-activiteiten, met o.a. als afsluiting de 

welbekende boekenmarkt op donderdag 13 oktober. 

 

Oliver 

Sinds vorig schooljaar loopt er in de gangen van CBS De Wegwijzer een 

echte schoolhond rond. Dat Oliver een graag geziene schoolgenoot is 

blijkt wel uit het feit dat Oliver altijd uitgebreid wordt begroet door de 

leerlingen.  

Oliver is een PONdoodle van bijna 2 jaar oud. Hij is een stabiele, 

gevoelige en intelligente hond. Verhaart niet, is allergie vriendelijk en 

door zijn gedragskenmerken uitermate geschikt als therapiehond.  

Zijn baasje Rebecca heeft een opleiding als therapiehondbegeleider bij 

Dogswork gevolgd en Oliver zelf heeft de gedragskeuring hiervan 

positief doorlopen. Tevens heeft Rebecca met Oliver verschillende 

gehoorzaamheidsdiploma’s gehaald. De opleiding 

therapiehondbegeleider bevatte zowel theorie als praktijk en een aantal 

stagedelen.  

Samen met Rebecca is Oliver ongeveer 2 keer per week op school. Een 

therapiehond is een “gewone” hond met een taak.  

De leerkracht heeft samen met Rebecca en Oliver in elke groep 

besproken hoe om te gaan met Oliver en zo de kennis van honden te 

vergroten. Dit niet alleen omdat het leuk is om over honden te praten 

maar ook omdat het belangrijk is om samen goede afspraken te maken 

over de omgang met elkaar.  

Oliver wordt in alle groepen ingezet en kinderen die met Oliver hebben 

gewerkt mogen daarna in zijn vriendenboekje schrijven.  

Dat Oliver geliefd is op school blijkt wel uit de reacties op andere andere 

zijn instagram- (doodle_e_doo_oliver) en tiktokaccount 

(doodleedoo_oliver). Hier lees je zijn verhalen en ervaringen. 

 

Privacyvoorkeuren 

Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien 

waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens 

verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, 

schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal 

te zien zijn. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij 

plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen 

ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van 

leerlingen. Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw 
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toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw 

zoon/dochter. 

We willen u vragen dit aan te geven via de Parro app. 

 

Aanmelding nieuwe leerlingen 

Het is voor ons erg belangrijk te weten op hoeveel leerlingen we 

volgend jaar mogen rekenen. We willen iedereen vragen niet te lang te 

wachten met het aanmelden van leerlingen. De informatie is voor ons 

erg belangrijk om goede prognoses te maken, want daar kan veel vanaf 

hangen!  

We stellen het ook bijzonder op prijs als u dit ook aan mensen in uw 

omgeving wilt laten weten. Mocht u familie, vrienden of kennissen 

hebben, waarvan de kinderen binnenkort vier jaar worden of waarvan u 

weet dat de kinderen over enige tijd naar de basisschool gaan, zet ze 

dan alvast even op ons spoor. We zijn u er erg dankbaar voor! 

 

Tot slot 

Wanneer u vragen hebt of als er problemen zijn, bent u van harte 

welkom om hierover in gesprek te gaan. De leerkracht is hierbij 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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