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Nieuwsbrief  september/oktober 2017 

Als ik jou was……. 
 
‘Als ik jou was…’ Een zin die zo begint, eindigt vaak met een advies. Als ik jou was zou ik het anders 
doen…  
In deze periode lezen we met de kinderen de verhalen over Jakob en Esau. Jakob kijkt naar zijn 
oudere broer. Als ik jou was, denkt hij, dan zou ik het oudste zijn. Die gedachte laat hem niet meer 
los. 
Bijbelverhalen nodigen uit om je even te verplaatsen in het leven van een ander. Om te ervaren 
welke keuzes iemand maakt, om mee te voelen met wat de personen uit de verhalen voelen. Word 
je daardoor een ander mens? Het verruimt in ieder geval je blik op het leven. Je ervaart dat er 
meer is dan alleen je eigen perspectief, je eigen overtuigingen en je eigen emoties. 
 
Wij gaan weer van start, de eerste week zit er inmiddels weer op. We proberen de kinderen dit 
schooljaar weer te coachen op hun niveau en hun competenties. We geven hen advies en feedback 
om een hoger level  te kunnen behalen op alle fronten. 
Veel succes en een fijn schooljaar gewenst voor leerkrachten en leerlingen van De Wegwijzer!  
 
Lidy Tuin 
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Schoolapp 
Wij beschikken over een SchoolApp!   
Voor de vernieuwde app zie het instructiefilmpje:  
https://www.youtube.com/watch?v=CEFRQ0H8Avs , dit filmpje kunt ook vinden op de homepage 
van de site. 
 
De codes voor de groepen 1 t/m 8  
Groep 1-> gr12015  
Groep 2-> gr22015  
Groep 3-> gr32015  
Groep 4-> gr42015  
Groep 5-> gr52015  
Groep 6-> gr62015  
Groep 7-> gr72015  
Groep 8-> gr82015  
Inloggen met www.cnbswegwijzer.nl    
Heeft u hulp nodig? We willen u graag helpen! 
 
 

Huiswerk op onze site!!! 
Voor groep 1 t/m 8 staat het huiswerk op de site. Dit kunt u vinden onder het kopje  groepen. U klikt 
op het  kopje groepen en kiest de groep waar het om gaat. Ook staat er regelmatig bij dit onderdeel 
wat er bijvoorbeeld voor handenarbeid mee moet worden genomen, de letter van de week voor de 
kleuters en natuurlijk veel andere wetenswaardigheden en tips die voor u misschien wel belangrijk 
kunnen zijn.  
 
 

Sponsorloop “School voor School” 
De opbrengst van de sponsorloop en de collecte in de kerk was €1467,50. Namens de stichting 
“School voor School” willen we leerlingen, ouders en belangstellenden hartelijk danken voor dit 
mooie bedrag en voor de aanmoedigingen tijdens de loop. 
 
 

Lekker lezen 

 

Een aantal boeken voor u getipt!  
 
De Roald Dahl-week 2017 vanaf 13 september: 
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Kinderboekenweek vanaf 4 oktober 
Thema: griezelen!!! 
 
http://www.kinderboekenweek.nl/bibliotheek/ 
Op de site van de bibliotheek vindt u allerlei boeken die met dit thema te maken hebben! 
 
Voor de kinderboekenweek ontvangt u een mail waarin beschreven staat hoe wij de 
Kinderboekenweek  gaan invullen op school! 
 
 

Broodschool 
Dit schooljaar nemen we afscheid van broodschoolmoeder Roelie Lammers. Roelie heeft een groot 
aantal jaren bij ons de broodschool verzorgd. 
Roelie, we willen je heel erg bedanken voor je inzet en wensen je veel succes in de zorg! 
Gelukkig hebben we voor de dinsdag iemand gevonden. Karin Engels is deze week al begonnen op de 
dinsdag. Karin dankjewel voor de snelle reactie! 
 
Dit betekent voor de school dat we voor de donderdag nog naar een nieuwe moeder of andere 
vrijwilliger op zoek zijn. 
 
Wie wil er tegen een vergoeding meedraaien in het broodschoolteam? 
Heeft u interesse? Neem dan contact op met Lidy Tuin, directeur van de school. 
 
 

Staking 5 oktober 
U heeft vorige week al een vooraankondiging over het staken gehad via een push bericht op de 
schoolapp. 
In juni was er een korte prikactie van 1 uur, helaas heeft dat nog geen effect gehad. Daarom hebben 
we besloten om ook gehoor te geven aan de oproep voor de landelijke stakingsdag van 5 oktober. 
Het team van de Wegwijzer staakt ook. De school is die dag dicht. Wij begrijpen dat het lastig voor u 
kan zijn i.v.m. opvang van uw kinderen. Voor ons weegt het algemeen belang: goed onderwijs, met 
goed en genoeg personeel voor nu en de toekomst zwaarder dan dit ongemak.  
 
 

Muziekvoorstelling 
Op donderdagmiddag 21 september a.s. tussen 13.30 en 14.30 uur is er een leuke muziekvoorstelling 
voor de kinderen van groep 5 en 6 in de Voorveghter. Deze kinderen hebben vorig jaar extra muziek-
en instrumentlessen gehad van Hafabra en nu kunnen ze horen hoe het klinkt als je goed muziek 
kunt maken (viool, cello, gitaar). We vragen ouders om ons hier naar toe te brengen en weer op te 
halen. Graag even doorgeven aan de juf. Ook dit jaar hebben de kinderen in de groepen 5 en 6 
muziekles op dinsdagmiddag van juf Alinda. De overige groepen hebben zo nu en dan gedurende dit 
schooljaar een muziekles van haar. 
 
 

Mediawijsheid en leren, leven en werken in de 21e eeuw, gekoppeld aan onze methoden en beleid 
(vervolg)  
 

Ieder kind heeft recht op 
eigentijds, uitdagend 
onderwijs. Onderwijs dat 
aansluit bij de eigen talenten 
en dat een goede 
voorbereiding is op leven en 
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werken in de 21e eeuw. Dergelijk onderwijs vraagt om leermethoden die modern, op maat en 
activerend zijn en die de leerling centraal stellen. De inzet van ICT is daarbij cruciaal. Graag vertellen 
we u iets meer over onze methoden, beleid en toekomstvisie met daarin beschreven de 
vaardigheden van de 21e eeuw en mediawijsheid in één van onze volgende nieuwsbrieven. 
 
 

Nieuwe school 
Voortgang: 
Burgemeester en wethouders hebben ons plan 
goedgekeurd. Ons plan komt op 3 oktober in de 
oriënterende raad en op 17 oktober in de 
raadsvergadering waar het besluit genomen wordt. 
Bij de nieuwe leerlingprognose komt het aantal 
leerlingen uit op 67 in 2032. Dat betekent dat we “recht” 
hebben op 537m2.  Ons plan gaat uit van 530m2. Dat 
klopt dus nog. 
Doordat de economie weer aantrekt, gaan de tarieven van de aannemers ook omhoog. Er wordt 
gelukkig rekening gehouden met een verhoging van de kostprijs en dit wordt ook zo ingediend bij de 
raad.   
Een wens van de gemeente hierbij is dat het deel Trefpunt, dat nu door ons is aangekocht, onderdeel 
wordt van het nieuwe gebouw. Dat geeft de gemeente de mogelijkheid om over bijvoorbeeld 30 jaar 
het hele pand, inclusief “Ons Trefpunt”, over te nemen indien het leerlingaantal niet toereikend 
meer is. De gemeente wordt dus economisch en juridisch eigenaar van “ons Trefpunt” wanneer we 
het gebouw niet meer als school gebruiken. Dit hebben wij toegezegd. 
In de begroting wordt een bedrag van €50.000 opgenomen voor asbestsanering. We verwachten 
toch wel meer asbest tegen te komen dan alleen in de plafonds van de kleedkamers. 
 
Als laatste kwam de vraag wat wij als school zelf in het gebouw willen steken. Een wens van de 
gemeente is dat het bestuur €50/m2 in de school steekt in de vorm van extra duurzaamheid. Dat 
kunnen bv. zonnepanelen of een warmtepomp zijn. Dat betekent in ons geval een investering van 
€26.850 van ons eigen geld. Daar zijn we akkoord mee gegaan. Als het goed is betaalt deze 
investering zichzelf terug. We hebben ook al betaald  voor Ons Trefpunt. Dat betekent dat we al een 
aanzienlijk bedrag uit eigen vermogen hebben bijgelegd. Dat moet voor de raad goed genoeg zijn om 
akkoord te gaan met een verhoging van het aanbestedingsbedrag. 
 
Planning: 
12 september:  wethouder gaat plan bespreken met college van burgemeester en wethouders 
3 oktober:  oriënterende ronde gemeenteraad 
17 oktober:  definitief besluit in de gemeenteraad 
17 oktober:  een vergadering op school voor alle besturen uit het dorp Schuinesloot en De Belte. 

Binnenkort ontvangen de verschillende besturen een uitnodiging om met ons en een 
medewerker of medewerkers van de gemeente om de tafel te gaan zitten. Het 
onderwerp dat besproken wordt, gaat over de toekomst en de activiteiten rondom 
de nieuw te bouwen multifunctionele school en de betrokkenheid van alle 
verenigingen en stichtingen. Hoe gaan we het geheel inrichten en hoe verbinden we 
alle partijen. Kortom hoe gaan we om met de sociale-cohesie in Schuinesloot en voor 
welke organisaties kan het nieuwe gebouw een betekenis/een rol hebben. Deze 
vergadering is van 09:00 uur tot 10:30 uur. 
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Gezondheidsonderzoeken door GGD IJsselland 

Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin jullie wonen 
heeft onze afdeling Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. 
Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en vaccinaties te geven. Maar jullie kunnen ook 
tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken 
graag met jullie mee. 
 
Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen we uw kind 
een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek of komen we op school om voorlichting te geven. 
Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangen jullie een uitnodiging. 
 
► Als uw kind 5 of 6 jaar oud is 
Het gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5 of 6 jaar is veranderd. We doen het onderzoek nu in 
twee delen. De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest. Op 
een later moment nodigen we kind en ouder(s) uit bij ons op het consultatiebureau voor het tweede 
deel van het gezondheidsonderzoek door onze jeugdverpleegkundige. 
► Als uw kind 10 of 11 jaar oud is 
Tijdens dit onderzoek meet onze doktersassistente op school de lengte en het gewicht van uw kind. 
U vult als ouder van tevoren een vragenlijst in en kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld 
over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. We nemen hierover dan contact met u op. 
► Als uw kind in groep 8 zit 
We komen in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.  
 
Tussendoor een vraag? 

Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of 
loop eens zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op onze website. 
 
Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg 

Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen) 
E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl 
Website www.ggdijsselland.nl  
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Belangrijke data: 
datum activiteiten 

19-09-2017 informatieavond 

19-09-2017 De week tegen het pesten 

21-09-2017 Voorstelling groep 5 en 6 

02-10-2017 Start kunstwerkjes maken, na schooltijd 

04-10-2017 Kinderboekenweek 

04-10-2017 Start toneelspelen, na schooltijd 

05-10-2017 Start vloggen doe je zo, na schooltijd in Ons Trefpunt!! i.v.m. staking 

09-10-2017 Schoonmaakavond 

10-10-2017 Bestuursvergadering 

23-10-2017 Herfstvakantie 

23-10-2017 Juf Hanneke jarig! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


