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Nieuwsbrief  september 2021 

Het nieuwe schooljaar 
 
Beste ouders/verzorgers, 
De start van dit nieuwe schooljaar begon een beetje moeilijk, maar we zijn dan nu eindelijk 
begonnen en hopelijk kunnen we in een rustig vaarwater ons onderwijs verder vervolgen. Ons 
Schoolplan/scan is klaar en te vinden op onze site zodra de mr haar goedkeuring heeft gegeven. We 
weten wat onze ambities zijn en daar gaan we met frisse moed aan werken. We hopen door middel 
van heel veel ondersteuning van onze onderwijsassistenten, de talenten van onze leerkrachten, jullie 
als ouders/verzorgers, goede methoden en de middelen van de overheid, uw kinderen op het juiste 
niveau te kunnen begeleiden en daarmee eventuele achterstanden weg te kunnen werken. Onze 
missie daarbij is: “elke leerling verdiend passend onderwijs met aandacht op en naast zijn/haar 
niveau en verder.” 
 
Onze speerpunten en daarbij de extra ondersteuning op groepsniveau, zijn na het maken van de 
schoolscan die hoort bij de verantwoording van de NPO subsidie, vooral gericht op: 

• Rekenen: 
o Groep 3: scores boven of op de norm behalen; 
o Groep 4: het automatiseren van splitsen, plus- en minsommen onder de tien en 

daarbij alle scores boven of op de norm behalen; 
o Groep 5: het automatiseren van tafels, sommen maken op de getallenlijn tot 100, 

alle scores weer boven de norm; 
o Groep 6: inzetten op meer leerlingen die een I scoren; 
o Groep 7: resultaten behouden; 
o Groep 8: inzetten op leerlingen die een I scoren. 

• Begrijpend lezen: 
o Groep 3, 4 en 5: inzetten op technische leesvaardigheid, inzetten op het klassen 

doorbrekend geven van begrijpend lezen, pré-teaching van teksten op technische 
leesvaardigheid en woordenschatontwikkeling, intensiveren van tijd voor lezen; 

o Groep 5: scores boven de norm krijgen; 
o Groep 6: resultaten behouden en inzetten op meer leerlingen die een I scoren; 
o Groep 7: resultaten behouden en inzetten op meer leerlingen die een I scoren; 
o Groep 8: alle scores weer boven de norm zien te krijgen. 

• Spelling: 
o Groep 3: inzetten op meer leerlingen die een I scoren; 
o Groep 4 en 5: alle scores weer boven de norm zien te krijgen; 
o Groep 4 en 5: bepaalde spellingscategorieën met prioriteit worden extra 

aangeboden en ingeoefend; 
o Groep 4 en 5: extra instructie, ondersteuning en oefentijd, inzetten op het aanleren 

van spellingsregels die nog niet beheerst worden; 
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o Groep 4,5 en 8: dagelijks herhalen en inoefenen van spellingsregels; 
o Groep 6 en 7: resultaten vasthouden; 
o Groep 8: werken aan scores boven de norm. 

• Technisch lezen: 
o Groep 3: inzetten op scores boven de norm; 
o Groep 4,5: intensieve begeleiding technisch lezen, leeskilometers maken, extra 

leestijd zwakke lezers, inzet extra leerkrachten en onderwijsassistent; 
o Groep 6: resultaten vasthouden; 
o Groep 7: werken aan scores boven de norm en veel leeskilometers maken; 
o Groep 8: resultaten vasthouden. 

• Sociaal/emotionele ontwikkeling: 
o Observeren; 
o Gesprekken met ouders en kinderen; 
o Gebruik van onze kanjermethode; 
o Gebruik van de expertise van externen. 

• Executieve functies: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Training voor leerkrachten; 
o We implementeren het Breinheldenprogramma 

https://www.breinhelden.nl/recensies/ ; 
o Executieve functies horen bij het denkvermogen. Het zijn hogere denkprocessen die 

nodig zijn om activiteiten te plannen en aan te sturen. Je kunt ze zien als een 
'dirigent'. Ze helpen bij alle soorten taken. De executieve functies regelen 
bijvoorbeeld het starten met een taak en het richten en vasthouden van de 
aandacht. Zonder deze functies is goed georganiseerd gedrag niet mogelijk. 
Leerlingen missen soms deze functies, waardoor het leren leren, het organiseren, het 
plannen, een opdracht beginnen enz., wat moeilijker gaat. Door het volgen van deze 
training krijgen wij meer inzicht en hopen we kinderen verder te kunnen helpen en 
hen daarbij tools aan te kunnen bieden die hen kunnen helpen bij het leren, plannen 
enz. https://wij-leren.nl/executieve-functies.php . 
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Zoals u ziet is dit best veel om aan te werken en dat zal ook niet altijd en allemaal lukken in één 
schooljaar maar we gaan “op weg”. We beschouwen ons plan dan ook als werkdocument waarin na 
het evalueren, borgen, toetsen, testen en observeren veranderingen kunnen worden aangebracht.  
De leerkracht bespreekt de individuele vorderingen van uw kind met u in één van de 10-minuten-
gesprekken van dit schooljaar. 
 
Wij gaan ook samen op weg in de Bijbel 
De geschiedenis van Abraham, is er een van weggaan, zoeken, vinden en opnieuw weggaan en 
zoeken. Het lijkt een beetje op ons pad in het onderwijs op dit moment. Het reizen in de oude 
Bijbelse tijden is geen ontspannen vakantie. Het is een vorm van overleven, door van vruchtbare plek 
naar vruchtbare plek te trekken. Een metafoor voor een levenswijze van zoeken, loslaten, openstaan 
voor wat nog niet bekend is. We willen de kinderen helpen met de bewustwording van de wegen die 
ze dagelijks afleggen en welke betekenis dat voor hen heeft. Ze denken na over wat ze graag willen 
bereiken. En over de bergen en dalen die ze kunnen tegenkomen en hoe ze daar mee omgaan. Ook 
staan ze stil bij de mensen die voor korte of langere tijd hun reisgenoten zijn. Om uiteindelijk de 
vraag te stellen of de bereikte bestemming ook het einde van de tocht betekent….. 
Het nieuwe schooljaar in een nieuwe klas met een nieuwe juf of meester op “De Wegwijzer” is ook 
onderdeel van deze lange reis in hun leven. 
 
           Lidy Tuin 
 
 

Felicitaties voor Juf Marianne Lubbers 
Juf Marianne Lubbers heeft het afgelopen schooljaar de post HBO opleiding talentbegeleider bij 
Novilo gevolgd.  

Marianne heeft deze opleiding met een mooi resultaat 
afgerond. Nu kan zij (dat deed zij ook al) niet alleen  haar 
kennis inzetten voor de kinderen in de plus klas, de 
kinderen die iets meer kunnen en haar collega’s, maar 
ook andere kinderen op school kunnen gebruik maken 
van haar coaching en begeleiding. 
Marianne is twee middagen vrij geroosterd voor het 
begeleiden van onze leerlingen, eventueel ouders en 
leerkrachten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

Informatieavond voor de groepen 1, 2, 3 en de plusklas 
De infoavond voor de groepen 1 t/m 3 vindt plaats op 27 september. Aansluitend is er ook een 
informatie halfuur over de plusklas. De groepen 4 t/m 8 ontvangen een informatiebrief, die u thuis 
rustig kan doorlezen. Zijn er na het lezen van deze brief nog vragen bij u ontstaan, dan kunt u 
natuurlijk altijd contact zoeken met de leerkracht van uw kind. Op dit moment is het nog niet bekend 
of de informatieavond online of fysiek zal plaatsvinden, dit hangt af van de persconferentie op 20 
september.  
 
Tijden: 
19.00 uur - 19.45 uur groepen 1, 2,  startende leerlingen en ouders van jongere kinderen, die 
nieuwsgierig zijn naar onze school en graag willen weten hoe we op “De Wegwijzer” het onderwijs 
gestalte geven. 
19.45 uur - 20.30 uur groep 3 
20.30 uur - 21.00 uur plusklas 
 

Instituut Noord (typecursus) 
Instituut NOORD had aangekondigd te stoppen met het aanbieden van klassikale cursus typen. 
Echter, vanwege een op handen zijne overname, gaan we dit schooljaar toch weer een klassikale 
typecursus verzorgen op school of op een locatie in de directe omgeving. Ook bestaat de 
mogelijkheid de cursus online te volgen. De cursus is, vanwege de op handen zijnde overname, iets 
anders dan jullie van ons gewend zijn. De cursus is geschikt voor leerlingen vanaf groep 6 (ongeveer 9 
jaar) De folders worden uitgedeeld of liggen klaar op school om meegenomen te worden. Aanmelden 
vóór 20 september levert een ‘snelheidskorting’ op van 10 euro op de klassikale cursus en 5 euro op 
de onlinecursus. Aanmelden kan d.m.v. de aanmeldingsstrook onderaan de folder of rechtstreeks via 
email info@olcn.nl of telefonisch (0529) 480381. Ook voor meer info!!! 
 
 

Hoedjesdag (prinsjesdag) 21 september  
OP 21 september is het prinsjesdag. De dames 
dragen tijdens deze dag vaak de prachtigste 
hoeden.  
Voor deze dag nodigen we daarom alle 
leerlingen uit, ook de heren onder ons, een 
mooie hoed te dragen tijdens schooltijd. Dit 
mag van alles zijn, een prachtige zelfgemaakte 
hoed, een hoed van een tante die is opgepimpt 
of een pet die is versierd. Wij verwachten 
natuurlijk de mooiste creaties. 
 

Kinderboekenweek “worden wat je wil” 
Ook dit jaar besteden we weer aandacht aan de Kinderboekenweek met het thema: “worden wat je 
wil.” De Kinderboekenweek is van 6 t/m 17 oktober. 
Op 14 oktober hebben we een kleine boekenmarkt in ons gymlokaal van 13:00 uur tot 14:00 uur. 
Leerlingen van de groepen 3 t/m 8 mogen op dat moment op een kleedje hun gelezen boeken 
verkopen en kunnen daarbij ook andere boeken kopen bij hun schoolgenoten. Een beetje 
(wissel)geld  om boeken van te kopen is handig om te hebben. Ook kleuters mogen boekjes kopen en 
geld meenemen. Het gaat daarbij om kleine bedragen. Liefst kleingeld meenemen.  Leerkrachten 
begeleiden de kinderen hierbij. Via een brief zullen we u verder informeren over onze activiteiten 
tijdens deze Kinderboekenweek. 

 
 



 

schoolapp 
We zijn in een nieuw schooljaar beland, wilt u zelf even kijken of uw kinderen in de juiste groepen 
staan vermeld? Dit kunt u zelf aanpassen in het ouderportaal op de site. 
Hebt u nog geen account aangemaakt in het ouderportaal, dan kunt u de schoolapp niet gebruiken 
(activatiecode: wegwijzer7777). Voor meer informatie of een handleiding, zie de schoolsite of vraag 
de leerkracht. Op dit moment onderzoeken we ook de werking van andere schoolapps. Mochten we 
gebruik gaan maken van een andere schoolapp dan hoort u dat tijdig. Voor nu kunt u de huidige 
schoolapp gebruiken. Het nieuws van de groepen is wekelijks in de schoolapp te lezen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Belangrijke data: 

datum activiteiten 



16-09-2021 Vrije middag voor alle leerlingen i.v.m. een training leerkrachten(let op staat 
niet in het infoblad!!) 

21-09-2021 Hoedjesdag 

27-09-2021 Info avond groep 1 t/m 3 en de plusklas 

27-09-2021 De week tegen het pesten 

06-10-2021 Start Kinderboekenweek 

14-10-2021 Boekenmarkt 

18-10-2021 herfstvakantie 

  

  

 

Houd de kalender op de site regelmatig in de gaten, er kunnen zich altijd wijzigingen voordoen in 
de loop van de nieuwsbriefperiode!!!!! 

 

Info voor de nieuwe nieuwsbrief kunt u een week voor de 1e van de maand sturen naar  
info@cnbswegwijzer.nl 

 

Info voor het scherm in de hal van Ons Trefpunt, kunt u sturen naar  info@cnbswegwijzer.nl. Graag 
in jpg, png of pdf formaat aanleveren. 

 

Voor uw reclame op het scherm in de hal van Ons Trefpunt, kunt u contact opnemen met Lidy Tuin, 
tel: 0523-683053 of per mail: info@cnbswegwijzer.nl 
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Gebruikt u onze schoolapp al? Kijk op onze website onder de button ouders, voor de instructie!! 
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