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 Nummer 5, januari 2023, jaargang 2022-2023 

 
Nieuwsbrief 
Beste ouders/verzorgers, 

We zijn inmiddels alweer in de derde schoolweek van 2023 

Op het mooie, op het moeilijke 

op het lief en op het leed 

op wat je met je mee wilt nemen 

op wat je liever snel vergeet 

Op waar een punt achter werd gezet 

op wat nog gaat komen 

op wat je nog niet los wilt laten 

op wat je nog steeds durft te dromen 

Op nieuwe wegen die je insloeg 

op angsten die je overwon 

op drempels die je durfde nemen 

op waar je moedig aan begon 

Op de namen die we noemen  

verloren, maar niet kwijt 

Op wie je mist, op wie je koestert 

op wie je meedraagt door de tijd 

Dat het licht en dat de liefde  

je steeds opnieuw weer weet te raken 

dat het je lukt er ondanks alles  

het mooist mogelijke van te maken 

Op wat er was, op wat voorbij ging 

op wat is gebleven 

op het goede dat je mag ontvangen  

en op dat wat je mag geven 

We wensen iedereen een heel fijn 2023 

Team CBS De Wegwijzer 

 

Trefwoord 

We zijn gestart met een nieuwe methode voor levensbeschouwing, 
genaamd Trefwoord. Trefwoord biedt dagelijks materiaal waarmee 
levensbeschouwelijke thema’s verkend worden. Wekelijks zorgen drie 
domeinen voor verbreding en verdieping van het thema. Het materiaal is 
afgestemd op de onder-, midden- en bovenbouw. We nemen u graag mee in 
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de verhalen die we vertellen in de groepen.  

Week 2 t/m 4 (9 januari t/m 27 januari): Zorgen  

Inhoud: Over zorg en verwaarlozing. Over je bezorgd maken en in 
actie komen. Over dilemma’s en vragen waar je voor kunt komen te 
staan.  
Bijbelverhalen: Het verloren muntje, het verloren schaap, de verloren 
zoon (Lucas 15); De vrouw die Jezus aanraakte, het dochtertje van 
Jaïrus (Lucas 5). 

Week 5 t/m 7 (30 januari t/m 17 februari): Angst  
Inhoud: Over angst die je klein maakt en angst die je sterk maakt. 
Over het geloof dat goede en mooie dingen mogelijk zijn. Over 
vertrouwen als tegenhanger van de angst.  
Bijbelverhalen: Storm op meer (Marcus 4:35-41); De Barmhartige 
Samaritaan (Lucas 10, 25-37); Jezus loopt over het water (Matteüs 
14:22-36); Vogels maken zich niet druk (Matteüs 6, 19-34); Vraag en 
er zal je gegeven worden (Matteüs 7, 7-12).  
 

Afwezigheid Juf Marja  

In januari en februari 2023 is juf Marja afwezig vanwege reisverlof. In 
die periode kunt u voor vragen het beste terecht bij de leerkracht van 
uw kind of bij directeur Doutzen Duiker (d.duiker@tjongerwerven.nl). 

Hierbij de mailadressen van de leerkrachten: 

Groep 1 en 2: Gea (g.boer-boer@tjongerwerven.nl) 

Groep 3-4: Esther (e.miedema@tjongerwerven.nl) 

Groep 5-6: Ker en Mieke (k.vanholland@tjongerwerven.nl en 

m.vos@tjongerwerven.nl) 

Groep 7-8: Hanver (h.dekker@tjongerwerven.nl) 

Afsluiting muziekproject 
Woensdag 17 januari hebben we gevierd we dat we een tijdlang 
vanuit NPO-gelden muziekles gehad hebben van juf Mirjam 
Wanders. Fantastisch hoe zij alle leerlingen les heeft gegeven in 
muziekonderwijs. We hebben haar verrast door haar in het zonnetje 
te zetten met een lied als dank voor haar inzet op CBS De Wegwijzer.  

Dans, toneel en veel muziek  
Ie-de-re week weer heel uniek!  
Enthousiast en goed voorbereid  
Dank u voor de fijne tijd! 

 

Nationale voorleesdagen  

Ieder kind wordt blij van voorlezen. Naast het bevorderen van 

leesplezier, helpt het bij de ontwikkeling van taalgevoel en 

uitbreiding van de woordenschat. Bovendien ontwikkelen ze naast 

een beter taalgevoel ook hun empathisch vermogen. Door veel voor 

te lezen wek je interesse in geschreven taal en bereid je je kind voor 

mailto:d.duiker@tjongerwerven.nl
mailto:g.boer-boer@tjongerwerven.nl
mailto:e.miedema@tjongerwerven.nl
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op het toekomstige leren lezen. De kinderen ervaren het plezier van 

boeken. Vandaar dat we meedoen met de Nationale Voorleesdagen. 

Zie voor meer info: https://www.kinderboeken.nl/insp...e-

voorleesdagen De nationale voorleesdagen zijn van 25 januari tot en 

met 4 februari. Op CBS De Wegwijzer besteden we dagelijks 

aandacht aan voorlezen en tijdens deze nationale voorleesdagen 

zouden we het leuk vinden als u als ouder dit wilt komen doen. Lijkt 

het u leuk om te komen voorlezen, meld u dan gauw aan bij de 

leerkracht van uw kind(eren). In overleg wordt dan een moment 

gepland. 

 

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. 

 

 

 

Oudpapier 

Het inzamelen van oudpapier is voor CBS De 

Wegwijzer een begrip. De opbrengst van deze 

inzamelingsactie zorgt voor extra inkomsten 

voor de school. Ook afgelopen jaar is er weer 

flink papier ingezameld en heeft dit een mooi 

bedrag opgeleverd. We zijn echt heel erg blij 

met deze extra inkomsten, waardoor we net even wat extra’s kunnen doen 

voor de leerlingen. We hebben veel nieuw rekenmateriaal aan kunnen 

schaffen en daarnaast ook nieuwe boeken voor alle groepen. Dit zullen we 

komend jaar verder uitbreiden. Mooie moderne materialen maken het leren 

nóg leuker!  

We danken u voor uw inzet in 2022 en hopen in 2023 weer samen te 

kunnen inzamelen. 

 

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.  

 

https://www.kinderboeken.nl/inspiratie/de-nationale-voorleesdagen
https://www.kinderboeken.nl/inspiratie/de-nationale-voorleesdagen
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Nieuws uit de groepen 
Groep 1/2 

Afgelopen maandag kwamen de kleuters verbaasd de klas binnen: overal 

waren stapels te ontdekken! Wat, hoe, wie en waarom? Juf Hinke? De 

kinderen uit 7/8? Juf Esther? Niemand had de 

stapels gemaakt of wist er iets van af. Een dief 

misschien? Nee, een dief stapelt niet.. Juf 

Doutzen kon het ons vertellen: Sjoerd! Sjoerd? 

Wij kennen geen Sjoerd... Juf Doutzen wel, ze had 

zelfs een boek over Sjoerd! De komende weken 

bouwen we mee met Sjoerd! Sjoerd is een 

doorzetter en dat willen wij ook zijn! Verder gaan 

we binnenkort op stap naar Appelscha voor het 

ontdekken van voetsporen in de natuur en gaan we bezig met de nieuwe 

rekenspelletjes die we hebben gekregen  betaald uit de "oud papier pot" 

Genoeg dus om te doen, te spelen en te leren!  

Groep 3/4 

Op dinsdagochtend 17 januari kwam juf Annemerije  van de 
bibliotheek bij ons in de groep om te vertellen over de week van 
de poëzie. Eerst las ze voor uit het boek De Drollendraaier. Dit boek 
was helemaal op rijm. Daarna moesten de kinderen woorden/plaatjes 
die rijmen bij elkaar zoeken. Vervolgens werden de kinderen in 
groepjes verdeeld en kregen ze een gedicht uit het boek Hidde de 
haan. In het gedicht ontbraken rijmwoorden deze moesten weer 
aangevuld worden. Het half uur was zo voorbij. Het boek van Hidde 
de haan mag de komende tijd op school blijven zodat hij nog eens 
gelezen kan worden. 

Groep 5/6 

Een nieuw jaar is weer begonnen en we hebben alweer veel gedaan. Een 

spelletjesmiddag met de hele school, de afsluiting van het muziekproject, 

bezoek van de bibliotheek en natuurlijk ook veel rekenen, spelling, taal, etc.   

Ook zijn we druk met de zilveren weken. Dat zijn leuke spellen die we met 

de hele klas doen, maar stiekem oefenen we daarmee ook samenwerken, 

sociale vaardigheden en kunnen we even lekker bewegen.   

Vanaf volgende week is er weer veel ‘nieuws’ op de planning. We hebben 

toetsen waar we huiswerk voor hebben meegekregen, de cito toetsen 

komen er aan en we starten een nieuw thema ‘Sporen uit het verleden’ 

Groep 7/8 
Na de vakantie zijn we weer hard aan het 
werk gegaan. De CITO toetsen komen eraan, 
dus we zijn veel aan het rekenen, lezen enz. 
Deze week hebben we op het Terra College 
een leuke doe middag gehad. We zijn gestart 
met een lekkere lunch en hebben daarna 
allemaal leuke dingen gedaan zoals 
bloemschikken, dierenverzorging, Duits, gym en nog veel meer. Voor de 
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vakantie zijn we al op het Linde College geweest voor een leuke doemiddag, 
dus nu hebben we van beide scholen een beter beeld hoe het daar is. 
Ook is Annemerije van de bibliotheek deze week langsgekomen, ze heeft 
ons uitgelegd over poëzie/gedichten. We hebben daarna ook zelf gedichten 
gemaakt zoals naamgedichten, stiftgedichten en nog veel meer. Het was 
leuk om te doen! 
 

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 alweer 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 

mailto:mrdewegwijzer@tjongerwerven.nl
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