
Lage Landweg 2 

 7777RN Schuinesloot 

 www.cnbswegwijzer.nl 

       facebook:CNBS De Wegwijzer/De Wegwijzer 

               info@cnbswegwijzer.nl 

    0523-683053  

 

Nieuwsbrief  juni 2021 

Pinksteren 
Na Pinksteren gaan de leerlingen van Jezus door met wat Jezus begonnen is. De leiders van het land 
vinden het niet goed, maar ze zijn niet te houden. Zijn verhaal is nog lang niet afgelopen! In de 
verhalen van deze periode horen we dat zijn volgelingen verder gaan met het werk dat Jezus 
begonnen is. Veel mensen vinden het geweldig, maar net als Jezus zelf, krijgen zijn volgelingen ook 
met weerstand te maken. 
 
           Lidy Tuin 
 

 

Bedankt! 
Bedankt  Bedankt  Bedankt  Bedankt Bedankt 
Ik wil in deze nieuwsbrief iedereen bedanken voor het 
mogelijk maken van een onvergetelijke dag. 
Een 40 jarig jubileum is niet zomaar iets. De kinderen 
en collega’s hebben ervoor gezorgd dat dit jubileum 
nooit vergeten zal worden door mij en mijn naasten. Ik 
wist natuurlijk dat er iets stond te gebeuren, maar 
tijdens de teamvergaderingen werd ik bij een bepaald 
agendapunt verzocht om de vergadering te verlaten. 
Vrijdag 23 april werd mij duidelijk waarom dat was.  
Het werd nogmaals bevestigd dat ik werk met een 
fantastisch stel collega’s en kinderen. Als cadeau heb ik  
een kachel gekregen voor de tuinkamer. De warmte 
die jullie uitstralen zal ik elke keer voelen als ik deze 
warmtebron ontsteek. 
Ik hoop nog een aantal jaren op De Wegwijzer te 
mogen werken met deze mooie mensen en zal elke 
dag fluitend naar school gaan. 
Nogmaals bedankt voor deze prachtige dag.  
 
 
 
 
 

Schoolreis en kamp 
U ontvangt binnenkort in een aparte brief informatie over schoolreis en kamp. 
 
 

http://www.cnbswegwijzer.nl/
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Corona nieuws 
Helaas zijn de protocollen op dit moment nog niet gewijzigd, alle onze regels blijven daarom ook 
ongewijzigd. 
 
 

Schoolfruit 
Dit is de laatste week van het schoolfruit. De woensdag en de donderdag blijven fruitdagen op onze 
school, maar dan natuurlijk door u zelf verzorgd. 
 
 

Schoolfotograaf 
Op woensdag 2 juni komt de schoolfotograaf bij ons op school. Er worden dit keer alleen foto’s 
genomen van de kinderen die op school zitten en zijn. Er worden dus geen ouders op school 
verwacht. De kinderen die verkouden zijn en daarom thuis zijn, kunnen helaas niet op de foto. We 
maken voor het volgende schooljaar een nieuwe afspraak en hopen dat de kinderen dan allemaal 
weer present zijn en met hun groepsgenoten op de foto kunnen. 
Voor groep 7 en 8 betekent dit dat ze iets langer (tot ongeveer 13.00 uur) op school zijn De fotograaf 
denkt het niet te kunnen redden binnen de schooltijden. 
(PS, de achtergrond voor de foto’s is wit) 
 
 

Onze Stagiaires  
We feliciteren Malissa Mecklenfeld (Pabostudent) en Jim 
Veltmaat(opleiding onderwijsassistent) met het behalen van hun diploma. 
Ze hebben beiden hun opleiding met veel succes en zeer hoge cijfers 
afgerond. Malissa en Jim, dank ook voor jullie inzet 
tijdens de afgelopen stage. Ook de leerlingen en de 
leerkrachten van De Wegwijzer hadden veel profijt 
van jullie als “bijna” beroepskrachten in onze school. 
Malissa, veel succes met je baan op de school in 
Zwolle en Jim, veel succes met je Pabo opleiding en je 
werk bij ons op school. 
Maar ook willen we de leerkrachten die deze 

studenten hebben begeleid naar dit succes, heel hartelijk danken voor hun 
inzet. 
 
 

Onderwijsontwikkeling 
Vernieuwen zaakvakmethode 
Zaakvakken is een term die in het basisonderwijs gebruikt wordt voor de vakken geschiedenis, 
aardrijkskunde, biologie en godsdienst/levensbeschouwing. In het voortgezet onderwijs komen daar 
maatschappijleer, economie en filosofie bij. 
Door onderwijs in de zaakvakken verbreden kinderen hun kijk op de wereld. De zaakvakken vallen 
onder de kerndoelen van Oriëntatie op jezelf en de wereld. Dat zijn de kerndoelen 36 tot en met 53. 
 
Uw kinderen maken op dit moment kennis met twee methoden voor de zaakvakken. Wij 
onderzoeken namelijk op dit moment, welke methode het best past bij onze visie en onze 
leerlingpopulatie. 
Het gaat om de methoden Blink en Faqta. 
 
Blink:  https://blink.nl/blink-wereld/  
Faqta: https://faqta.nl/zo-werkt-faqta  

https://blink.nl/blink-wereld/
https://faqta.nl/zo-werkt-faqta


Muziek in de klas 
Na de meivakantie is er voor iedere groep, elke week, een muziekles ingepland. De Muzieklessen 
worden verzorgd door Alinda Mars. Zij wordt bekostigd uit een kleine subsidie voor extra handen in 
de klas. De leerkracht kan dit muziekmoment gebruiken voor professionalisering, collegiale visitatie 
of zich bezig houden met andere onderwerpen in het belang van de school en onze leerlingen. 
 

 
Belangrijke data: 

datum activiteiten 

02-06-2021 Schoolfotograaf 

22-06-2021 Schoolreis groepen 1 t/m4, er nog geen besluit genomen, eind deze week is er 
meer duidelijk 

23-06-2021   
25-06-2021 

Kamp groepen 5 t/m 8, er is nog geen besluit genomen, eind deze week is er 
meer duidelijk. De groepen 1 t/m 4 hebben wel vrij!! 

28-06-2021 In deze week vinden de 10-minutengesprekken plaats 

05-07-2021 Groepen 1 t/m 4 vrij 

05-07-2021 Musical, datum onder voorbehoud, info volgt spoedig 

08-07-2021 Juf Marianne Lubbers jarig 

08-07-2021 Laatste schooldag, info volgt spoedig 

09-07-2021 Vrije dag hele school 

12-07-2021 
20-08-2021 
 

Zomervakantie 

 

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 

 
https://www.facebook.com/cnbswegwijzer/  
https://www.cnbswegwijzer.nl/  
Gebruikt u onze schoolapp al? Kijk op onze website onder de button ouders voor de instructie!! 
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