
 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF OKTOBER 

 
TREFWOORD / PAKKEN WAT JE PAKKEN KUNT? 
Op een dag pakken we heel wat vast, maar zitten daar ook dingen tussen die we beter met rust 
kunnen laten? Om ons heen is de verleiding groot om even iets aan te raken, om spontaan iets mee 
te nemen. Die droppot in de winkel nodigt wel erg uit om er eentje te proeven… 
 
Bijbelverhalen gaan ook vaak over bezit. Er zijn nogal wat koningen, die er op dit punt niet goed 
vanaf komen. Ook koning Achab is bezig snel rijk te worden, maar heeft hij niet een andere taak? 
En hoe zit het met een gevonden lammetje? Mag je dat ook mee naar huis nemen en voor jezelf 
houden? Ook daar heeft de Bijbel een gedachte over. 
 
Met de kinderen verkennen we de komende weken, de verschillende vormen van ‘pakken’ en wat 
dit voor de ander betekent. 
 
 
STAGIAIRES 
Gezien de terugloop van het aantal leerkrachten in het primair onderwijs, zijn we blij dat we ook dit 
jaar weer een aantal stagiaires kennis mogen laten maken met ons mooie vak. Hieronder stellen zij 
zich aan u voor. 
 
Meester Jorian 
Hallo allemaal! Mijn naam is Jorian Verkade, ik ben 21 jaar en ik kom uit 
Klaaswaal. Ik volg op dit moment de opleiding tot leerkracht basisonderwijs (de 
PABO) aan de Hogeschool InHolland te Dordrecht. Ik zit nu in mijn 3e jaar. Ik mag 
dit jaar stagelopen op de Wegwijzer. Dit zal ik doen in groep 3/5. Ik ben iedere 
maandag en dinsdag op school en eens in de zoveel tijd ben ik er een hele week. 
De eerste weken zitten er inmiddels op en ik heb het erg naar mijn zin!  
Hiernaast werk ik ook nog bij de Albert Heijn in Numansdorp als teamleider om 
wat bij te verdienen. In mijn vrije tijd kijk ik graag naar films of ga ik leuke dingen 
doen met vrienden.  
Ik verwacht dat dit een leuk en leerzaam jaar gaat worden, maar dat moet helemaal goed komen. 
Jullie zullen me de komende tijd vast wel zien, maar kom gerust even langs voor een kletspraatje! 
Groetjes, Jorian.  
 
Juf Barbara 
Hallo ouders en verzorgers van kinderen van de Wegwijzer! 
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Barbara Scheepbouwer. Ik mag dit 
schooljaar stage lopen op de Wegwijzer in Piershil. Deze stage zal voor het grote 
deel in groep 4 zijn op de maandag en de dinsdag.  Een hele gezellige en leuke 
groep onder leiding van juf Aria. Daarnaast mag ik allerlei ondersteunende dingen 
doen bij de andere groepen. Eerst iets over mijzelf: Ik ben 41 jaar en moeder van 3 
eigen kinderen en  2  “cadeau “ kinderen. Allemaal zijn ze in de leeftijd van 12 tot 
en met 16 jaar. Pubers dus!! Ze zitten alle vijf op de middelbare school. Ik ben 
getrouwd en woonachtig in het gezellige Oud-Beijerland. Samen met mijn partner 
hebben we een eigen garagebedrijf,  maar altijd heb ik de sterke wens gehad om 



les te mogen geven op een basisschool en mij bezig te houden met de ontwikkeling van jonge 
kinderen. En nu heb ik dus die kans met beide handen aangegrepen en ben ik begonnen met een zij- 
instroom traject van de PABO bij InHolland Rotterdam. Ik mag nu daardoor deel gaan maken van het 
team op de Wegwijzer en lessen en ondersteuning  aan uw kinderen geven. Wat ik echt super leuk 
vind om te doen.  Ik hoop u graag een keer te ontmoeten op het plein, bij de overblijf of bij andere 
activiteiten. Graag tot ziens!! 

juf Janine 
Mijn naam is Jantine Stout ik kom uit Nieuw-Beijerland en ik loop nu 20 
weken stage bij de kleuters. 
Ik doe nu de opleiding Pedagogisch medewerker niveau 3 op het 
Hoornbeeck college in Rotterdam. Ik vind het super leuk om met jonge 
kinderen te werken, omdat je ze veel kan leren en bij brengen voor later, 
als ze jong zijn, leer je ze van alles en dat zie je later vaak terug. Ook vind ik 
de kleuters zo leuk omdat ze zo spontaan dingen kunnen doen. 
Ik hoop op leuke stage weken. 
 
 
KINDERBOEKENWEEK 
Woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek,dit duurt tot en met vrijdag 12 oktober. 
Er zullen verschillende activiteiten plaatsvinden in de klassen, waarvan we 2  graag onder uw 
aandacht willen brengen. 
 
Professionele boekenmarkt 
Vrijdag 5 oktober bent u en uw kind in de gelegenheid om een nieuw boek (of meerdere) aan te 
schaffen op school. Van de totale opbrengst gaat 15% naar de school,waarmee we de boekenkast in 
elke klas willen aanvullen. 
De kinderen lopen die vrijdagochtend onder schooltijd met de klas en de leerkracht een rondje  om 
alvast wat rond te neuzen. Om 12.30 kunt u met uw kind hetzelfde rondje lopen om te kijken en 
eventueel te kopen. 
Er kan gepind worden. 
 
‘Verkoop je boeken-markt’ 
Om de kinderboekenweek leuk af te sluiten,organiseren we dit jaar ook zelf een boekenmarkt! 
De kinderen kunnen hier gelezen boeken doorverkopen aan hun medeleerlingen en zelf ook weer 
‘nieuwe,oude boeken’ mee naar huis nemen. 
Kijk thuis eens samen uw kind/kinderen naar de boekenkast en kies een 
aantal boeken uit die wel weg zouden kunnen.  
Uiteraard is dit niet verplicht,alleen kijken en/of kopen mag ook. 
De kinderen die graag mee willen doen, nemen vrijdag 19 oktober een 
kleedje mee,een tas met boeken die verkocht mogen worden en een 
portemonneetje met gepast geld. 
De kinderen die alleen willen kopen nemen een tas mee en een 
portemonneetje. Vanaf 11.00 kan iedereen zijn eigen ‘winkeltje’ klaar gaan 
leggen ergens in de school. Iedereen mag nu vrij door de school lopen om 
op zoek te gaan naar mooie schatten,de ‘verkopers’ uiteraard ook. 
Om het voor iedereen makkelijk te houden,hebben alle boeken een vaste prijs van 0,50 cent. Zo kunt 
uw kind gepast geld meenemen. 
Stripboekjes kunnen evt met 5 tegelijk gaan. 



De ouders van de leerlingen uit groep 1,2 en 3 mogen vanaf 11.00 met hun kind een rondje lopen. 
De kinderen uit groep 4 tot en met 8 doen dit alleen of met een groepje. De leerkrachten lopen rond 
ter ondersteuning waar nodig. 
Om 12.15 ruimen we met elkaar de boel weer op,en kunnen de kinderen hun schatten mee naar 
huis nemen. Hopelijk met allemaal een leuk zakcentje en een tas vol nieuwe,oude boeken.... 
 
 
NIEUWE SCHOOLPLEIN / KAART IN ACTIE 
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, gaan we ons schoolplein in de komende 
maanden grondig aanpakken. Zo wordt de huidige glijbaan vervangen door een 
klim/glij combinatie. Natuurlijk zijn hier veel kosten aan verbonden en daarom 
gaan we dit schooljaar meedoen aan Kaart in Actie. 
In de komende weken krijgt u hier meer informatie over. 
 
NIEUWE SCHOOLPLEIN / LEGE FLESSEN INZAMELEN 
Naast de nieuwe klim-/glijcombinatie zijn er ook plannen om een heuse pannakooi op het 
schoolplein te creëren voor onze voetballers. Ook hiervoor is er  heel veel geld nodig. 
Daarom vragen wij de kinderen en u om vanaf volgende week alle lege flessen bij ons op school in te 
leveren. Het statiegeld zullen wij gebruiken voor de aanschaf van de pannakooi. Natuurlijk houden 
we u maandelijks op de hoogte hoeveel geld we inmiddels opgehaald hebben.  
 
 
DEELNAME EU-SCHOOLFRUIT 
Ook dit schooljaar zijn mogen wij meedoen met het EU-Schoolfruitprogramma. Van 12 
november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangen alle leerlingen drie gratis porties groente 
en fruit per leerling per week. Op welke dagen we dit precies zullen gaan doen krijgt u 
op een later moment nog van ons te horen.  
 
 
BONNEN BRUNA 
Wanneer u in de periode van de kinderboekenweek ook nog boeken koopt bij de Bruna, vragen wij u 
de bonnen bij ons in te leveren. Dit kan tot en met 14 oktober. Als school mogen wij dan voor 20% 
van het totaalbedrag, kinderboeken uitzoeken. 
 
 
ZORGFORMULIER 
Deze week heeft uw kind een leeg zorgformulier meegekregen. Wilt  u dit zo snel mogelijk ingevuld 
retourneren bij de leerkracht van uw kind. Vergeet u niet de kopie van de zorgpas hierbij te voegen? 
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, vult u dit formulier eenmalig in, want dit blijft geldig t/m groep 
8. Veranderingen kunt u doorgeven aan onze administratie via Parnassys of mailen naar 
adm.dewegwijzer@csgdewaard.nl 
 
 
VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG) 
Vanaf dit schooljaar zijn wij verplicht iedere ouder die bij ons op school komt overblijven of 
individueel met een leerling aan de slag gaat, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te vragen. Deze 
wordt door de school aangevraagd via het bestuurskantoor. Op deze manier liggen de kosten 
hiervan direct bij de stichting in plaats van bij u. 
Wanneer de VOG voor uw wordt aangevraagd, krijgt u daarover natuurlijk eerst bericht.  
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OVERBLIJFLIJSTEN 
De overblijflijsten worden in sommige groepen al goed ingevuld, helaas zijn er ook nog steeds 
groepen waar de leerkracht geen pauze kan houden, omdat er geen ouders zijn.  
Wellicht kunt u zelf niet overblijven, maar is er wel een opa/oma, oom/tante enz. die het leuk vinden 
om dit te doen. Het gaat uiteindelijk maar om drie kwartier en vanaf groep 3 om een half uur. Dit 
moment hebben de leerkrachten echt even nodig om op te laden, zodat ze weer vol energie aan het 
middagprogramma kunnen beginnen.  
 
 
BAG2SCHOOL 
U kunt het alvast in uw agenda noteren. Op woensdag 7 november wordt er weer 
oude kleding ed. opgehaald door Bag2School. Inleveren kan vanaf maandag 29 
oktober.  
 
 
SPONSORKLIKS 
Denkt u aan ons wanneer u online iets bestelt? Alle kleine beetjes helpen. 
Inmiddels hebben we al €156,93 bij elkaar gespaard. Alvast bedankt! Meer 
informatie vindt u op www.sponsorkliks.nl 
 
KALENDER 

Datum: Activiteit Groep 

 dinsdag 2 oktober Inloopochtend (8:20-8:40) 3 t/m 8 

woensdag 3 oktober Start kinderboekenweek 1 t/m 8 

vrijdag 5 oktober Boekenmarkt vanaf 12:30  1 t/m 8 

10 t/m 12 oktober Schoolkamp 7 en 8 

vrijdag 19 oktober Verkoop je boeken-markt 1 t/m 8 

22 t/m 26 oktober HERFSTVAKANTIE  

 
 


