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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van oktober
2019.

Welkom
We verwelkomen Fenne, Esther, Tim, Judith en Jolien
We wensen hen een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school!

GEBED OM ZEGEN

Peuterspeelzaal Benjamin
Op de speelzaal hebben we de afgelopen weken gewerkt over de Schepping.

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

We hebben geleerd dat God alles heeft gemaakt,
en ook mij! Ook vertellen we over Noach en alle dieren in de Ark.

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Het volgende thema ‘Op reis’ doen we mee met
de basisschool: Dit is het thema van de kinderboekenweek.
We lezen het themaboek en praten en knutselen over allerlei voertuigen waar
je mee op reis kunt.
Altijd erg aansprekend voor onze peuters.
Ook leren we spelenderwijs over ‘vol’ en ‘leeg’,
Bijvoorbeeld: Hoeveel spullen zouden er in deze koffer passen?
De peuters zijn al druk bezig op de groep om met hun tasjes
en autootjes ‘op reis’ te gaan door het lokaal!
We hebben nog wat lege plekjes in de speelzaal. Heeft u een peuter of kent u een
peuter die nog niet naar de speelzaal gaat? Meldt hem of haar dan snel aan! Of
geef het door dat er nog plekjes zijn.
Hebt u nog vragen of twijfelt u nog? Kom gewoon eens even kijken of vraag een
gesprek aan. Wij willen u graag een rondleiding geven en uw vragen
beantwoorden.
www.peuterspeelzaalbenjamin.nl
Kinderboekenmaand
De kinderboekenmaand is inmiddels in volle gang, het thema is “Op reis” in de
groepen zullen verschillende activiteiten zijn met betrekking tot dit thema.

(Hans Maat)
Hartelijke groet,
Team De Wegwijzer
Belangrijke data oktober 2019:
01-10: Start christelijke kinderboekenmaand
10-10 Voorlichtingsavond Mediawijsheid op De
Bron
18-10: Afsluiting christelijke
kinderboekenmaand;
Culturele markt;
Continurooster tot 14.15 uur
21-10-2019 t/m 25-10-2019: Herfstvakantie.

Gebedsgoep
Dat is samen danken en bidden voor de kinderen, leerkrachten, het bestuur, de
ouders en alles wat zo met school te maken heeft. U bent van harte welkom.
Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen op school ook gebedsbriefjes invullen
en in de grote bus/doos stoppen. Je kunt alles vinden op de tafel bij de
hoofdingang en op de kast bij de kleutergang.
De volgende bijeenkomst staan gepland op woensdag 30 oktober 2019.
Voor meer informatie vraag gerust bij Karla Elkhuizen.

Naast dit werk op de Wittenberg,
studeer ik nog aan de Driestar in
Gouda.

Even voorstellen

Op basisschool de Wegwijzer hoop ik
een aantal weken stage te lopen.
Eerst in groep 6 en later in groep 5. Ik hoop op een
fijne en leerzame tijd op jullie basisschool!
Een vriendelijke groet,
Meester Lennart
Hoi allemaal,
Ik ben Juf Heidi Schipper, juf Heidi en ik studeer voor
juf op de Driestar in Gouda. Ik kom uit Veenendaal en
ben 20 jaar oud.
Ik zit nu in het laatste jaar van mijn opleiding en vanaf
februari hoop ik voor mijn LIO-stage in groep 7 les te
geven van dinsdag - vrijdag. Tot februari ben ik hier af
en toe op de donderdag en vrijdag, om opdrachten te
doen voor mijn minor over zaakvakken.
Ik voer gesprekjes, doe onderzoek en geef wat lessen.
Naast lesgeven vind ik creatief bezig zijn leuk en vind ik
het gezellig om met mijn vrienden en vriendinnen bij te
praten. Wil je meer over me weten, vraag het gerust
Groetjes!

Multiculturele markt
De multiculturele markt is op vrijdag 18 oktober van
12.00 – 13.00 uur. Daarna is er van 13.00 – 13.30 uur
nog een voorstelling van de groep 6, 7 en 8, zij voeren
dan een Israëlische dans op in het kleuterlokaal.
Direct na de Israëlische dans is de diplomering van de
mediatoren van de Vreedzame School. De diplomauitreiking zal gedaan worden door de wijkagent van
Lunteren, Bart Bosman. Vanaf 13.30 uur gaan de
ouders en de leerlingen van groep 1 t/m 4 naar huis en
de leerlingen van groep 5 t/m 8 ruimen samen op en
dan gaan zij om 14.00 uur naar huis.
Centrum voor Jeugd en Gezin
Jeugdverpleegkundige

Juf Heidi
Hallo, Ik ben (bijna) Meester Marc Hardeman . Ik loop
nu stage bij groep 8 en geef af en toe een gymles aan
groep 1 en 2. Ik zit in het tweede jaar van de Pabo op
het CHE in Ede. In dit jaar hoop ik de kinderen veel te
leren maar ook zelf een hele hoop te leren. Spelletjes
op het plein ben ik ook voor in dus wie weet ziet u kunt
mij wel een keer voorbij zien rennen! Ik heb enorm
veel zin in dit jaar!
Ik heb geen recente foto van mij, anders wordt het een
foto van 2 jaar geleden zonder krullen en zonder bril en
dan herken je mij niet meer denk ik…
Groetjes Meester Marc
Beste lezers,
Het is handig om bij een nieuw gezicht op school ook
de naam te weten. Graag wil ik me via deze weg kort
voorstellen.
Ik ben meester Lennart Warring en woon in Ederveen.
Ik geef les op basisschool de Wittenberg in
Scherpenzeel aan een enthousiaste groep 6. Op deze
school verricht ik ook een paar dagen werk als
onderwijsassistent.

E anja.van.der.garde@cjgede.nl
T 088-3556191
Schoolmaatschappelijk werker

E andries.kuiper@cjgede.nl
M 06-46442855
U kunt bij dit team terecht via de leerkracht, intern
begeleider of rechtstreeks.
De medewerkers zijn regelmatig aanwezig op school, u
kunt ze daar ook aanspreken. Afhankelijk van de vraag
die er is over uw kind onderzoekt de
schoolmaatschappelijk werker of de
jeugdverpleegkundige wat er speelt. Is er iets
bijzonders aan de hand? Kan er een oplossing bedacht
worden?

Het basisschoolteam kan enkele gespreken voeren,
geeft informatie en advies en weet welke andere
mogelijkheden voor ondersteuning er zijn.
Stichting Tsjernobyl Kinderen Lunteren.
We willen als school graag meedoen aan de actie voor
de Stichting Tjernobylkinderen Lunteren.
Op 2 oktober komt er iemand van de werkgroep een
presentatie geven op school. In het kort wordt
uitgelegd wat de actie inhoudt.
Daarbij wordt ook een korte film bekeken met beelden
en informatie over Wit-Rusland. De kinderen krijgen
dan ook meer informatie hierover mee naar huis.
Wil u al vast meer lezen over de stichting, dan kunt u
dit vinden op: www.tsjernobylkinderenlunteren.nl
Ouderbijdrage 2019-2020.
Het bedrag is € 22,00 per leerling. Dit bedrag kunt u
overmaken op rekeningnummer NL36 RABO
033.75.09.646 (graag onder vermelding van de naam
en groep van uw kind(eren). Bij voorbaat hartelijk
dank!
Belangrijke data cursusjaar 2019-2020.
Oktober 2019:
01-10: Start christelijke kinderboekenmaand
10-10 Voorlichtingsavond Mediawijsheid op De Bron
18-10: Afsluiting christelijke kinderboekenmaand;
Culturele markt;
Continurooster tot 14.15 uur
21-10-2019 t/m 25-10-2019: Herfstvakantie.
November 2019:
06-11: Nationaal schoolontbijt; Dankdag
14-11: Algemene Ledenvergadering
19-11: Inloopmorgen (8.45 – 9.00 uur)
21-11: Roostervrije dag, leerlingen vrij.
Spreekavond
26-11: Spreekavond
December 2019:
05-12: Sinterklaasfeest (groep 1 t/m 4 ’s middags vrij)
19-12: Groepen 1 en 2 ’s middags vrij.
Groepen 3 t/m 8 om 14.30 uur vrij.
19.00 uur: Kerstvieringen groepen 1 en 2 (met
ouders/verzorgers) en groepen 3 t/m 8 (met
leerkrachten).
20-12: Groepen 1 en 2 vrij.
12.00 uur: Start Kerstvakantie groep 3 t/m 8.
23-12-2019 t/m 03-01-2020: Kerstvakantie.
Januari 2020:
06-01: Aanvang school 9.15 uur i.v.m.
nieuwjaarsontbijt personeel.
26-01: Schoolkerkdienst.
29-01: Inloopmorgen (8.45 – 9.00 uur).

Februari 2020:
06-02: Roostervrije dag, leerlingen vrij.
12-02: Rapport mee.
13-02: Spreekavond.
18-02: Spreekavond.
21-02: Continurooster tot 14.15 uur
24-02-2020 t/m 28-02-2020: Voorjaarsvakantie.
Maart 2020:
11-03: Biddag.
26-03: Inloopmorgen (8.45 – 9.00) uur en open
klasmorgen.
April 2020:
09-04: 12.30uur: Paaslunch - leerlingen 13.30 uur vrij.
09-04: ’s avonds: Paasviering in de Maranathakerk
(leerlingen, ouders/verzorgers en
leerkrachten), aanvang 19.00 uur.
10-04-2020 t/m 13-04-2020: Goede Vrijdag en Pasen
15-04 t/m 17-04: Centrale eindtoets groep 8.
16-04: Schoolsportolympiade.
17-04: Koningsontbijt, Koningsspelen en Junior
Sportolympiade.
24-04: Continurooster tot 14.15 uur
27-04-2020 t/m 05-05-2020: Meivakantie.
Mei 2020:
06-05 t/m 08-05: Schoolkamp groep 8,
leerlingen van groep 1 en 2 zijn vrij.
11-05 t/m 15-05: Deze week Schoolvoetbaltoernooi.
18-05 en 19-05: Schoolfotograaf.
21-05: Hemelvaartsdag (vrij).
22-05: Dag na Hemelvaart (vrij).
Juni 2020:
01-06: Tweede Pinksterdag (vrij).
05-06: Inloopmorgen (8.45 – 9.00 uur)
09-06 t/m 11-06: Wandel driedaagse (Exalto)
23-06: Bedankavond, afsluitende activiteit
25-06: Schoolreis.
30-06: Roostervrije dag, leerlingen vrij.
Juli 2020:
02-07: Spreekavond
03-07: Rapport mee.
13-07: Afscheidsavond leerlingen groep 8, 19.00 uur.
16-07: Kennismaking nieuwe groep, 11.15-12.00 uur.
17-07: 11.00 uur: Start zomervakantie.
20-07-2020 t/m 28-08-2020: Zomervakantie.

