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Belangrijke data 

6-12: leerlingenraad 

19-12: kerststukjes maken 

22-12: kerstviering op school 

23-12: start kerstvakantie gr.3 t/m 8 12.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nummer 3, december, jaargang 2022-2023 

Nieuwsbrief 
 

Beste ouders/verzorgers, 

De maand december staat in het teken van vieringen Sinterklaas, Kerst en 

oud en nieuw.  

Een periode van feest en gezelligheid maar ook zeker een periode waarin 

we stilstaan bij de mensen die ziek zijn of het niet zo makkelijk hebben. We 

staan in liefde met elkaar om elkaar heen!  

Jij maakt de wereld beter 

Als een dokter die geneest.  

Jij kunt de pijn verzachten  

met een arm om iemand heen.  

Jouw woorden zijn een medicijn.  

Jouw recept: geen mens alleen.  

Jij maakt de wereld mooier  

als een tuinman rond het huis. 

Jij strooit met bloemenblaadjes  

en plant bomen in de straat. 

Jij snoeit de takken van de struik 

Zodat-ie bloeien gaat. 

Elk kind is een belofte, 

een talent dat and’ren raakt:  

een groot cadeau dat onze wereld  

nog mooier maakt. 

 

Welkom 

Afgelopen weken zijn Bennie Jeeninga en Dex Prins 4 jaar geworden en 
gestart in groep 1 bij juf Gea. Wij heten hen van harte welkom en hopen dat 
zij een hele fijne tijd hebben bij ons op school. 

 

Sinterklaas 

We hebben een fijne Sinterklaasviering met elkaar 

mogen beleven. Sint kwam met de luchtballon naar 

De Wegwijzer, maar was in het weiland geland. 

Gelukkig was daar een boer, die hem toch naar 

school bracht. Bezoekjes aan de groepen 1 t/m 4 

van beide scholen en Doomijn waren een groot 

succes! Groep 5 t/m 8 heeft prachtige surprises 

voor elkaar gemaakt van een gouden schoen tot 
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een snoepmachine.  

Kerst 

Het feest van verheugen  

Verlangen naar de tijd  

Op het Licht in de duisternis  

Dat woorden bemoedigen  

Het feest van verwachten  

Met warmte uitgesproken  

Wat er nog steeds niet is  

En zo het leven verrijken  

Verlangen naar de rust in onzekere tijden  

Verlangen dat wordt geboren  

Hopen op een veilig jaar  

In het hart van ieder mens  

Kerstmis brengt gevoelens  

Het is kwetsbaar krachtig  

Van respect en liefde voor elkaar  

Net als het Kerstfeest zelf 

Kerststukjes maken 

Op maandag 19 december maken we kerststukjes op 

school. Wij zorgen voor een bakje met oase en een 

kaars voor iedere leerling. We vragen of de 

leerlingen zelf voor groen en versieringen willen 

zorgen, zodat zij tijdens de kerstdagen van een 

prachtig kerststukje op tafel kunnen genieten. 

Kerstviering 

Op donderdag 22 december vieren we met elkaar kerst op school. Alle 

leerlingen worden om 16.45 uur verwacht in hun eigen lokaal. Om 17.00 uur 

zullen zij samen met de leerkrachten een viering hebben in de 

middenruimte. Tijdens de viering kunt u of even naar huis gaan of u blijft op 

het plein, waar u elkaar kunt ontmoeten. Na de viering, vanaf 17.45 uur, is 

er voor iedereen wat te drinken met wat lekkers op het plein.  

 

Schoolplein 

Achter de schermen wordt er al een hele 

lange tijd gewerkt aan een upgrade van 

het schoolplein. Er zijn plannen gemaakt 

voor de indeling en speelattributen aan de 

hand van 4 speeltypes (rauwer, douwer, 

schouwer en bouwer). Eindelijk is er nu 

echt actie in zicht en hoop ik u hier 

spoedig verder over te kunnen 

informeren. Mogelijk zal er ook op uw 

hulpvaardigheid een beroep worden gedaan. 
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Agenda en planning 

De agenda van Parro is up-to-date. We houden de planning 

van de groeps- en schoolactiviteiten hierin bij, zo weet u 

altijd wat er gepland staat de komende periode. Heeft u 

vragen hierover stelt u deze vooral.  

 

Medezeggenschapsraad (MR) 

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit 
ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen 
door alle ouders en personeel van de school. De rol van de 
medezeggenschapsraad is meepraten over het schoolbeleid.  
Onze medezeggenschapsraad bestaat uit: 
Juf Esther en meester Hanver vanuit het personeel. En Annelieke van 
Nijkerk en Bettina de Vries als ouders van onze school.  
Bij de onderbouwingang van de school hangt een “MR bus”, waarin u een 
briefje met vragen en/of opmerkingen voor de MR kunt doen. Ook kunt u 
contact met de MR opnemen via de mail: 
mrdewegwijzer@tjongerwerven.nl  

 

Aanmelding nieuwe leerlingen 

We zijn achter de schermen ook al weer langzaamaan bezig met de 

formatie voor volgend schooljaar. 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. 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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