
 
 
 

WEEKBRIEF  7 JANUARI 2019 
 

 
 

Agenda  
 

donderdag 17 januari  inloopochtend om de schriftjes te bekijken (groep 3 t/m 8) van 
8:20-8:40 

 
GELUKKIG NIEUWJAAR! 
Allereerst willen wij, het gehele team van De Wegwijzer, u een gelukkig nieuwjaar 
toewensen. Hopelijk heeft u allemaal genoten van een fijne vakantie. We zijn blij dat we 
iedereen vanmorgen weer in goede gezondheid hebben mogen begroeten.  
 
  

 



WEEKBRIEVEN 
Tot aan de voorjaarsvakantie willen we als proef iedere vrijdag een weekmail versturen. 
Voor deze ene keer krijgt u hem op maandag, zodat u ook voor deze week de informatie 
heeft.  
Over een aantal weken willen we inventariseren waar uw voorkeur naar uitgaat. 
 
GROEP 1/2 
Vanaf deze week zullen de groepen 1 en 2 gesplitst les krijgen. Hierbij mogen we gebruik 
maken van het BSO- lokaal van Kivido. De ouders van deze groepen zijn hier voor de 
kerstvakantie al over op de hoogte gesteld.  
 
SCHILDERWERK GROEP 6 t/m 8 
In de kerstvakantie heeft de schilder niet stil gezeten. De kozijnen in de lokalen van groep 6 
en groep 7/8 zijn inmiddels ook geverfd.  
 
SCHOOLFRUIT 
Voor de komende week is het schoolfruit als volgt: 

● woensdag: 1 appel per leerling 
● donderdag: 1 komkommer per 8 leerlingen 
● vrijdag: 1 mandarijn per leerling 

CITO 
In de weken van 21 en 28 januari zullen de cito toetsen weer afgenomen worden. We willen 
u vragen hier niet te veel de nadruk op te leggen. Voor ons zijn het ‘gewone’ toetsen 
waardoor we nog beter weten waar een kind nog moeite mee heeft of juist al heel erg goed 
snapt. Wilt u hier bij het maken van afspraken (tandarts/dokter ed.) rekening mee houden?  
 
OPBRENGST OLIEBOLLEN 
Op maandag 31 december hebben we oliebollen ed. verkocht. Er is goed besteld en in totaal 
voor €1.234,35 verkocht. De helft van de opbrengst komt ten goede aan ons schoolplein. 
Hartelijk dank voor de bestellingen, die u heeft geplaatst. 
 
LEGE FLESSEN INLEVEREN 
U kunt nog steeds uw lege flessen inleveren. De opbrengst komt nog steeds ten goede aan 
het schoolplein. 
 
OVERBLIJFLIJSTEN 
Vergeet u de overblijflijsten niet in te vullen? Alvast bedankt!  
 
 
 

 


