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AGENDA 

 

Vrijdag 19 juli  

• Start zomervakantie 

 

Maandag 2 september 

• Start nieuw schooljaar 

 

Het volgende WW’tje verschijnt in de laatste week van de schoolvakantie 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 

Afscheid 

Wat is er nog veel gebeurd de afgelopen twee weken! Er zijn twee fantastische afscheidsavonden gevierd 

in Cascade. We hebben daar afscheid genomen van 59 prachtige, talentvolle, geliefde kinderen en 

hebben hen de zegen van God toegezongen over hun verdere leven. Tegelijk met hen nemen we ook 

afscheid van een heel aantal ouders, die hun kind(eren) jaren lang aan De Wegwijzer hebben 

toevertrouwd. Daarmee wordt een hele periode afgesloten. Sommige ouders lopen al vele jaren rond op 

school als er nog andere broertjes en zusjes op school zijn geweest. En toch is het meestal ook wel weer 

goed: tijd voor de volgende stap, tijd om een periode af te sluiten. We willen speciaal hen bedanken voor 

alles wat zij voor De Wegwijzer hebben betekend. Jullie hebben ons veel gegeven, namelijk heel veel 

vertrouwen! Mooi! Vertrouwen is nodig, want als ouder laat je wel een heel kostbaar kind uren achter op 

school. Dank daarvoor! Op school geven wij veel terug: we streven naar een veilig klimaat waarin 

onderwijs wordt gegeven dat past bij het kind, zodat het zich kan gaan ontwikkelen en ook in de 

schoolomgeving kan ontdekken en kan laten zien welke talenten en mogelijkheden God gegeven heeft. 

Wij hopen dat de balans goed is tussen wat je als ouders geeft aan de school en ontvangt van de school. 

 

En er zijn nog meer mensen van wie we afscheid nemen: Annemieke Mollema gaat met (deel-)pensioen. 

Na de zomer heeft zij niet meer een eigen groep, maar ze blijft nog wel één dag in de week ons helpen 

met allerlei onderwijsondersteuningsactiviteiten. Daar zijn we blij mee! Deze week stond zij ook in het 

zonnetje omdat ze 25 jaar leerkracht is. Eigenlijk al véél langer, want in de jaren 70 van de vorige eeuw is 

ze al gestart! We zijn heel dankbaar voor alles wat zij heeft betekend voor al die kinderen en voor ons als 

team. 

 

Ook nemen we afscheid van Ada van Leeuwen, onze schoonmaakjuf. Zij is degene die al het aller-

allerlangst werkzaam op onze school, zelfs al toen er nog een vorige school in ons huidige gebouw zat. 

Zij kent alle gaatjes en hoekjes van de school en ze was/ is een top-schoonmaakster. Nu is het tijd voor 

pensioen… tijd om alle mooie bladen te bekijken die de kinderen van de hele school voor haar gemaakt 

hebben en die samen een vuistdikke map opleveren! 
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Feest! 

Dinsdag hadden we een feestdag op het Hoofdland om het afscheid te vieren van deze twee juffen én 

het 25-jarig jubileum als leerkracht van Annemiek Kasper, Hendrik Both, Yvonne Stegeman, Barbara 

Marsman én Annemiek Mollema dus. We zijn heel blij met deze teamleden. Elke dag laten zij merken dat 

ze hart hebben voor de kinderen in hun klas. Ze willen hun kinderen iets laten zien van het licht en van 

de liefde die Jezus geeft in hun eigen leven. En elk op eigen wijze doen ze elke dag hun best om de 

kinderen tot bloei te brengen. We zijn heel dankbaar voor hen en hopen nog veel jaar van hun 

onderwijskwaliteiten te kunnen genieten. Een feestje waard! 

En wat was het een gaaf feest! Djembé, knutselen, patatjes halen bij de kraam op het plein, theater… Iets 

om lang te onthouden. Op het Pad vierden ze het feest ook een beetje mee met een patatje tussen de 

middag, die de kinderen zelf op mochten halen bij de frietwagen. 

 

Sluiting schooljaar en opening nieuw seizoen 

Op beide locaties hebben we met de leerlingen en met veel ouders het jaar afgesloten. We hebben God 

gedankt en gebeden of we een goede en veilige tijd mogen hebben. Hij is erbij! Heel dichtbij! 

 

Graag willen we ook weer samen het nieuwe jaar starten op maandag 2 september. U bent van harte 

welkom op het Pad om 13.30 – 14.00 en op het Hoofdland om 14.15 – 14.45, om samen het jaar te 

starten.  

Het weekend voor de school weer start krijgt u nog een Wegwijzertje met een herinnering en wat andere 

organisatorische mededelingen. 

 

Jaaragenda 2019/2020 en schoolgids 

In de bijlage van dit Wegwijzertje vindt u de jaaragenda voor komend jaar, (die ook in de schoolgids 

komt te staan). Hier treft u alle bijzonderheden op aan die we gaan doen en ook de vrije dagen ivm 

studiedagen. Wilt u deze goed bekijken? Twee belangrijke data in de tweede schoolweek:  

• Nieuwjaarsreceptie op woensdagmorgen 11 september 

• Informatieavond op donderdag 12 september. 

Bij de start van het nieuwe schooljaar ontvangt u de schoolgids van de school voor komend seizoen. 

 

Vakantie 

We wensen u namens het hele team een hele goede vakantietijd toe, 

thuis of elders. Op welke plek je ook bent, of het goed gaat met je 

(gezin) of je maakt een moeilijke periode of dag door, Gods vrede is 

er voor jou en u altijd en overal. 

Graag tot ziens over 6 weken! 

Vriendelijke groet, Karin van Bruggen 

 

  

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Gezocht! Wegwijzertje-maker 

We nemen ook nog afscheid van Janneke Kruijthof. Zij is één van de 

twee mensen die al jaren lang het Wegwijzertje klaar maken. We zijn 

blij met deze ouders die het Wegwijzertje elke keer weer zo mooi en 

netjes vorm geven. De mooie lay-out van het Wegwijzertje zoals u 

die nu leest: zij verzorgde het om de keer. Veel dank voor al je inzet! 

Dat hebben we zeer gewaardeerd! Maar… daarvoor zoeken we een 

andere ouder die hierbij graag wilt helpen.  

Wat houdt het in? Het Wegwijzertje verschijnt om de week. Op 

vrijdag moeten de stukjes opgestuurd zijn naar een speciaal 

mailadres en degene die aan de beurt is voor het maken, plakt elk 

stukje op de goede plek in het format. De agenda boven aan wordt 

bijgewerkt aan de hand van de jaarkalender. Ook worden het TSO-rooster en de Huiswerkbijlage altijd 

klaar gemaakt.  

Als deze drie dingen klaar zijn, worden die als bijlagen gemaild naar iemand van het team die het via 

Parnassys naar alle ouders, verzorgers en teamleden stuurt.  

Dus, ben je goed en precies in het werken met Word en vind je het leuk om elke vier weken op vrijdag 

het WWtje in elkaar te zetten, neem dan contact op met Annelies (a.brik@levwn.nl) of Karin 

(k.vbruggen@levwn.nl). 

 

ALGEMEEN 

 

Berichtje aan ouders groep 1-4 (2019-2020) 

Zo aan het einde van het jaar zijn we bezig met afsluiten. En we gaan alweer nadenken over de thema's 

van komend cursusjaar! Het eerste thema gaat over reizen in combinatie met vervoersmiddelen (thema 

van de kinderboekenweek). Het leek ons daarom leuk als alle kinderen van groep 1-4 een foto mailen 

naar de juf/ meester met het vervoersmiddel waarmee ze op vakantie zijn geweest. Of een 

vervoersmiddel die ze in de vakantie hebben gebruikt.  

Alvast bedankt, namens alle juffen en meester van groep 1-4 

 

Nieuwjaarsreceptie in september 

Voor het vijfde jaar willen we een nieuwjaarsreceptie houden in september. Op woensdag 11 september 

zijn alle ouders van harte welkom op onze ‘nieuwjaarsreceptie’. Door deze nieuwjaarsreceptie geven we 

invulling aan ons doel om ouders te betrekken bij het onderwijs.  We kunnen zo op een informele manier 

kennis maken met elkaar en elkaars kinderen. De maandagochtend na de vakantie willen we er als 

leerkrachten vooral zijn voor de kinderen en dan komt kennismaken met de ouders vaak in de knel.  

Om iedereen de kans te geven om bij  alle eigen kinderen in de groep te komen, hebben we een rooster 

gemaakt. U bent dat halve uurtje welkom in de groep van uw kind. 

• 08.30 - 09.00 uur  groepen A t/m E 

• 09.00 - 09.30 uur  groepen 3 

• 09.30 - 10.00 uur  groepen 4 

• 10.15 - 10.45  uur  groepen 5 

• 10.45 - 11.15 uur  groepen 6 

• 11.15 - 11.45  uur  groepen 7 

• 11.45 - 12.15  uur  groepen 8 

Voor en na deze momenten kunt u buiten de klas een kopje koffie of thee drinken met wat lekkers en 

nog even praten met andere ouders. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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UIT DE GROEPEN 

 

Groep B 

Wat hebben wij een geweldig feest gehad dinsdag. Hartelijk bedankt voor de attenties. Hopelijk heeft u 

een beetje een idee gekregen hoe leuk het was via de foto's op klasbord. Aan het einde van het jaar 

worden wij ook op allerlei manieren bedankt, een handdruk, een wens, een tekening, knutsel of 

cadeautje, namens de juffen: hartelijk bedankt. 

Met hartelijke groet, Yvonne Stegeman 

 

Wat kijken we op een prachtig jaar terug. Wat hebben we genoten van uw kinderen. Nu is het moment 

aangebroken voor een periode van rust. 

Na de vakantie wensen we de kinderen die doorgaan naar groep 3 veel plezier bij hun nieuwe juf. Marten 

gaat naar juf Ada want daar zitten vriendjes van hem uit zijn woonplaats. Ook hem wensen we daar een 

fijne tijd toe. Louise en Sarah veel plezier in hun nieuwe woonplaats en school. 

En de rest… zien we graag na de vakantie weer terug! Samen met Jonathan en Fay die woensdag zijn 

komen wennen. Fijn om te weten dat waar we ook heen gaan, onze Vader met ons meegaat! 

Fijne vakantie, Rianne Westra en Yvonne Stegeman 

 

Groep C 

Wat ruikt het toch lekker fris in onze klas. En wat fijn dat alle speelgoed en de kasten weer schoon 

zijn. Hartelijk dank aan alle vaders en moeder voor alle hulp tijdens de schoonmaak! 

Vorige week vierden we alvast de 5 e verjaardag van Aron die in de vakantie jarig hoopt te zijn. 

De ijsjes vielen goed in de smaak. Alvast van harte gefeliciteerd Aron! 

En wat was het een gezellige dag afgelopen dinsdag. De kinderen en leerkrachten hebben genoten. 

Op woensdag was het wen uur. Spannend maar ook leuk! Bijna naar groep 3 of naar een andere 

kleutergroep. Gelukkig kunnen we elkaar nog heel vaak zien. Doe maar goed jullie best in jullie 

nieuwe groep! We nemen afscheid van Santiago. Hij vertrekt binnenkort naar Spanje. We gaan je 

missen hoor! We wensen je de Zegen van God toe. Hij gaat met jullie mee! 

En dan nu vakantie! We willen u bedanken voor de prettige samenwerking met u als ouders. We 

mochten het afgelopen jaar met uw kinderen optrekken en hun begeleiden in hun ontwikkeling. 

We mogen terugzien op een goed schooljaar. Er waren mooie dingen maar ook verdrietige dingen. 

Dank ook aan onze Hemelse Vader die erbij is in alle dingen en voor ons wil zorgen. 

In dat vertrouwen zien we uit naar het volgende schooljaar! 

Fijne vakantie allemaal!! Groetjes van juf Barbara, Tjitske, Marian en Christine 

 

Groep D 

En dan zijn we toch echt aangekomen bij het einde van dit schooljaar! Wat hebben we veel geleerd! En 

wat hebben we het fijn en gezellig gehad in de Vissengroep! We mochten heel veel samen spelen en 

werken. We hebben genoten van elkaar! En nu gaan we afscheid nemen. Dinsdag hebben we een heel 

fijn feest gehad.  Thyrza was jarig en vierde haar 6e verjaardag! We kregen allemaal een lekkere vishengel 

met vis en aas! Dit paste echt bij onze Vissengroep. In onze groep waren ook twee bijzondere gasten 

voor juf Annemieke: nl. Stijn en Rins. Twee kleinzonen die ook op ons feest mochten komen. Na het 

verjaardag vieren mochten we een kwartier lang spelen op een eigen djembé. Dat was super! Iedereen 

deed mee en we konden het allemaal! Op Klasbord hebben jullie vast de foto’s al wel gezien. We hebben 

ook een zelfgekozen knutselwerkje gemaakt. Dat is intussen al meegenomen naar huis. Een ander 

hoogtepunt van ons feest was dat we (zonder te betalen :) !) een patatje mochten halen met een lekkere 

snack bij de patatkar op het schoolplein. Alleen al die glunderende snoetjes waren een feest om te zien!  

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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’s Middags mochten we met de hele school gaan kijken naar een hele leuke voorstelling! Wat was dat 

gezellig!  

Juf Annemieke kreeg voor haar afscheid een broodplank met al onze namen en een hele leuke map met 

tekeningen van al de kinderen van de Wegwijzer die bij haar in de groep hebben gezeten! In de map 

zaten ook allemaal leuke fotootjes en stonden hele lieve opmerkingen en verhaaltjes. Dank jullie wel 

allemaal! Ik ben er heel blij mee!  

Van juf Rianne kregen al de jubilarissen en “afscheidnemende” juffen een persoonlijk versierde hoed en 

sjerp! (Juf Annemieke natuurlijk een hoed met pinguïns! ) Zo kon iedereen zien wie deze dag de 

feestvarkens waren! Van de kleuters hebben juf Grietje en juf Annemieke ook allemaal lieve briefjes en 

cadeautjes gekregen. Ook namens juf Grietje hartelijk dank hiervoor!  

En dan nemen we nu afscheid van 16 kleuters: Tom, Lucas, Bram, Sam, Ivan, Thijs vD, Pim, Ricardo, Anna, 

Thyrza, Rosannah, Thijs dL, Jesse, Yfke, Suus en Giuseppe. Zij gaan allemaal naar groep 3a (naar juf 

Francis). Heel veel plezier in groep 3 en we hopen dat jullie nog wel eens een keertje bij jullie vriendjes 

komen kijken. Want Jurre, Sven, Manuel, Saba, Daphne, Maud, Mees en Jheddy blijven in groep D bij juf 

Grietje en juf Jennifer. Ook nemen we nog afscheid van Jeftha. Hij gaat na de zomervakantie verhuizen 

naar Spanje! Zijn papa en mama gaan nu daar aan het werk. Jeftha:  het was heel gezellig dat je een paar 

maanden bij ons in de groep zat. We wensen jou en je papa, mama, Santiago en je kleine broertje Kaleb 

het allerbeste toe. De Here God gaat ook met jullie mee!  

Tot slot willen Grietje en ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie vertrouwen, voor het fijne 

contact, voor al jullie hulp, voor de fijne gesprekken, gewoon voor alles van dit jaar! Dankzij het fijne 

contact met jullie als ouders hebben wij met heel veel plezier ons werk kunnen doen. Dank jullie wel 

daarvoor! Voor iedereen een hele fijne vakantie onder Gods zegen! Geniet van de rust, van elkaar en van 

Gods schepping!  

Voor de laatste keer: groetjes en knuffels vanuit de Vissengroep en van juf Grietje en juf Annemieke 

 

Groep E 

En dan is er alweer een schooljaar afgelopen. Dinsdag hadden we nog een leuk feest! We zagen er 

prachtig uit. We hebben geknutseld, patat gegeten en een voorstelling gehad. Alle foto's staan op 

klasbord. En wat hebben we veel gedaan en geleerd afgelopen jaar. We zijn begonnen met de dokter en 

daarna de post. We hebben heerlijk muziek gemaakt en eigen instrumenten gemaakt. Bij het thema de 

uitvinder kwam er allerlei talent naar boven en ook hebben we gekeken naar doorzetten en tevreden en 

trots zijn. Het laatste thema ging over de dierentuin. Ik vind het altijd mooi om te zien hoe betrokken de 

leerlingen zijn. Iedereen doet mee op zijn eigen manier. We hebben ook veel geleerd en dat was niet 

alleen met ons hoofd, ook leerden we; samen spelen en opruimen, wie mag er mee doen, hoe los je een 

ruzie op, etc. We gaan afscheid nemen van een aantal kinderen die naar groep 3 gaan. Woensdag gingen 

ze even kijken en dat hielp al een klein beetje tegen de spanning. De nieuwe juf kon niet komen maar ze 

had een filmpje gestuurd. Juf Christine heeft een reken- en leesles gedaan zodat ze even aan groep 3 

konden ruiken. Wij gaan de kinderen missen. Alle kinderen hebben hun luizenzak meegekregen. Na de 

vakantie mag hij gewassen weer aan de kapstok gehangen worden. Ik wil alle ouders bedanken voor alle 

betrokkenheid afgelopen, voor de fijne samenwerking, voor het vertrouwen en alle bedankjes. We 

kregen nog een ijsje van groep 8 en dat was heerlijk!. Geniet van de vakantie onder Gods zegen!  

Groeten, Swanice 

 

Groep 3b 

De laatste week in de kriebelbeestjesklas. Een bijzondere week. Maandag hebben de kids hun tafeltje en 

de verwarmingen, de kasten en de vensterbank gesopt. Dat was heel leuk! 

Dinsdag de hele dag feest.  Djembé spelen, knutselen, filmpje kijken, spelen, een voorstelling en patat 

eten! Bedankt voor de lieve briefjes en leuke cadeautjes. Ik geniet lekker na. 

http://www.gbsdewegwijzer.nl/
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Woensdag… wennen in groep 4! De kids kwamen vol verhalen terug. En de bestellingen van de 

kunstweken waren gekomen. Wow! We voelen ons echte kunstenaars. Donderdag de laatste hele dag. 

We gaan dan ook onze schriften en werkbladen meenemen naar huis. Vrijdag zullen we onder andere 

nog wat favoriete kanjeroefeningen doen en dan… vakantie! Bedankt voor het leuke jaar. Ik heb van jullie 

genoten! Geniet van de vakantie en daarna veel plezier in groep 4. 

Groeten van juf Annemiek 

 

Groep 4a 

In de groep zijn we met de laatste uurtjes bezig. Er is behalve opruimen ook tijd voor samen spelletjes 

doen.  

Eerst natuurlijk samen in de klas naar einde van het seizoen werken: Alle schriften en materialen mee 

naar huis. Bovendien ook de schoolspullen klaarmaken om volgend jaar in groep 5 op 't Pad verder te 

gaan… 

De map, de tablet je eigen etui, hiermee wordt in groep 5 verder gewerkt. 

We zijn voor groep 4 deze week alles aan het afronden. Ook het thema dieren komt hiermee tot een 

einde. We hebben hierover een lange periode gewerkt, maar er bleef genoeg te ontdekken. Zeker na de 

mooie uitstap die we in Diergaarde Blijdorp hadden. Ouders die meehielpen, hartelijk dank! 

Na deze week hebben we vakantie! Een mooie tijd om uit te rusten. 

Wat maak je in een jaar veel mee !! Dit merkte ik sterk tijdens het wenmoment. Het hele jaar vol bezig 

met de kinderen uit de eigen groep, en dan in het wenmoment opeens kinderen die nog naar groep 4 

toegaan: Wat wordt er veel gedaan in één schooljaar! Daarom is het heel fijn dat dat alles ook even aan 

de kant kan. Alles & iedereen op school even in de vakantie-stand. 

Voor iedereen een fijne vakantie gewenst! 

Groeten van meester Hendrik 

 

Groep 4b 

En dan is het alweer het einde van het schooljaar. Wat hebben we veel gedaan en beleefd. Hier een 

aantal stukjes van hoe de kinderen dit jaar beleefd hebben: 

 

Ik vond het leuk, dat ik vrienden had en dat jullie lief waren! 

(Joshua) 

 

Ik heb een super fijn jaar gehad. Ik had heel veel geleerd, taal en spelling en lezen. 

(Naomi) 

 

Ik vond groep 4 leuk en door juf Hanneke lag ik in een deuk. 

En juf Marjolein, die was fijn. 

En de kinderen van groep 4b, die konden er wat mee. 

En ik de klas deden we vaak de Passapas! 

(Luuk) 

 

Ik vond het leuk vooral de gym. 

En met de cajon en ik heb veel vrienden en ik vind dat ik trots op mij mag zijn. Groetjes. 

(Thijs K) 

 

Wij als juffen willen jullie bedanken voor jullie vertrouwen en hebben genoten van jullie kinderen.  

We wensen jullie een hele fijne vakantie toe! 
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Groep 5b 

Lieve ouders van groep 5b! 

Een heel jaar met uw kinderen mogen werken. Wat hebben we een fantastisch jaar gehad. We hebben 

ontzettend veel geleerd! We kunnen nu alweer veel meer dan begin groep 5. We kunnen nu heel goed 

stil en zelfstandig werken. We hebben geleerd om goed samen te werken. Ook kijken we erg naar elkaar 

om in groep 5b. We komen voor elkaar op als dit nodig is. Dit zijn nog maar een paar dingen van wat we 

allemaal hebben geleerd!       

Een jaar kan natuurlijk niet goed lopen zonder uw hulp. Bedankt voor alle gesprekken die we hebben 

gevoerd, alle keren dat er is gereden en begeleid. We hebben allebei een heerlijke verjaardag mogen 

vieren! Er zijn vast nog veel meer dingen om op te noemen. Heel erg bedankt in ieder geval!  

Nu is het vakantie! En wat hebben de kinderen dat verdiend. Na een jaar lang hard werken lekker 6 

weken rust. Wat u ook gaat doen waar u ook naartoe gaat heel veel plezier gewenst en Gods onmisbare 

zegen!  

Hartelijke groet, Wendy en José 

 

Groep 6b 

“Ik stond erbij en ik keek ernaar" zingt het versje over de twee beren. Wij kunnen dat meezingen met 

verwondering en dankbaarheid in ons hart. We hebben de kinderen zien groeien, open zien gaan, 

nieuwe vaardigheden zien ontwikkelen, nieuwe ontdekkingen - ook over zichzelf!- zien doen; zo mooi 

om daarbij te mogen zijn dit schooljaar! 

Nu mag de tijd van uitrusten en andere dingen doen beginnen. Ook weer een tijd waarin ze zullen 

groeien, maar op een andere manier.  

De zonnebloemen hebben het bij veel kinderen iets minder goed gedaan. Een eervolle vermelding voor 

Simeon. Hij is de oprechte winnaar van de wedstrijd; zijn zonnebloem is hem boven het hoofd gegroeid.  

En nu… vakantie! 

Heel veel plezier, rust en een bijzondere tijd met elkaar gewenst voor iedereen. 

Juf Karin, juf Sari en de kinderen van groep 6B 

 

Groep 7b 

En dan is het nu ineens zover..... de zomervakantie is begonnen en over zes weken zitten deze geweldige 

schatten in groep 8! Wat worden ze ineens groot en gaat de tijd hard. We mogen terug kijken op een 

fijn, mooi jaar. We hebben van alles met elkaar mogen beleven; toffe excursies, een geweldige schoolreis, 

dansoptreden, gezwoegd op veel toetsen en we hebben ook nog eens van alles geleerd van en met 

elkaar. Wij zijn trots op alle kanjers van deze groep en gaan ze zeker missen! Gelukkig komen we elkaar 

nog lekker vaak tegen in de wandelgangen op school. 

We wensen iedereen een heerlijke vakantie! GENIET, rust lekker uit en tot op 2 september in groep 8! 

Groetjes, juf Esther en juf Marlies 
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