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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van maart 2020.
We hopen u hiermee te informeren over en te
betrekken bij allerlei dingen die belangrijk zijn
en/of plaatsvinden op onze school.
De Heer zij voor U
om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij naast u
om u in de armen te sluiten en te beschermen tegen
gevaren links en rechts.
De Heer zij achter u
om u te bewaren voor gemene aanvallen van
anderen.
De Heer zij onder u
om u op te vangen als u dreigt te vallen.
De Heer zij in u
om u te troosten als u verdrietig bent.
De Heer zij om u heen
om u te verdedigen als mensen over u heen vallen.
De Heer zij boven u om u te zegenen. Moge God
zich over u ontfermen nu en altijd.
(naar: ‘de zegen van St. Patrick’)

Maart 2020:
11-03: Biddag.
26-03: Inloopmorgen (8.45 – 9.00) uur en open
klassenmorgen.
30-03: Theoretisch verkeersexamen
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.

Welkom
We verwelkomen Ruben, Rachel, Gijs en Naomi.
We wensen hen een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school!
Inloopmorgen/open klassenmorgen
Dit schooljaar houden we de inloopmorgens op verschillende ochtenden
in de week. De eerstvolgende inloopmorgen zal plaatsvinden op
donderdag 26 maart 2020 van 8.45 – 9.00 uur. Tevens is er die dag open
klassenmorgen voor (mogelijke) nieuwe gezinnen.
Letterfeest

Op dinsdag 4 februari was het feest in groep 3!
We vierden het letterfeest, want alle letters zijn geleerd!
We deden een letterspel met de kinderen van groep 6 en speelden
letterbingo. Aan het einde van de middag gingen we samen met de
kinderen van groep 8 op letterspeurtocht door de school en kreeg
iedereen een letterdiploma. We zijn heel trots op de kinderen van
groep 3!
Gijs Harthoorn
Onze conciërge Gijs is door ziekte al geruime tijd afwezig. Hij zal het vast
en zeker erg leuk vinden om een beterschapswens in de vorm van een
kaartje te ontvangen. Zijn adres is:
De heer G. Harthoorn
Hessenweg 10
3771 RB BARNEVELD
De Vreedzame School
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op
www.devreedzameschool.nl , of langskomen op school. Zie hiervoor ook
de aparte nieuwbrieven die u van ons ontvangt.
Units groep 1-3
De opening van de units was erg leuk! Juf Lydia ‘brak’ haar been tijdens
een toneelstukje 😊. Wat een pech, we hadden een verpleegkundige
nodig. En die stond ook nog eens voor de school met een echte
ambulance! De broeder van de ambulance kwam de juf snel helpen.
Gelukkig kon de juf snel weer lopen en was het been niet echt gebroken.

In groep 3 gaan we de aankomende 3 weken leren
over ‘de tandarts’, in de Elmergroep over ‘bewegen en
gezond zijn’ en in de Vissengroep
over ‘jouw zintuigen’. We hopen op leerzame weken!

Units groep 4-5
Weer en Water
De komende weken gaan we het tijdens de units
hebben over weer en water. Zonder water is er geen
leven mogelijk op aarde. Wij gaan onderzoeken wat er
leeft in het water en wat je er allemaal mee kunt
doen. Zo leren we de kringloop van water en welke
planten er leven in het water. We kijken uit naar een
leerzaam blok!
Units groep 6-8
Afrika uit... Europa in!
Net voor de voorjaarsvakantie waren we te gast in het
Afrikamuseum om ons thema Egyptenaren af te
sluiten. De kinderen hebben werkstukken gemaakt. De
komende tijd komen we iets dichter bij huis.... Europa.
Wij starten in maart met het thema Grieken en
Romeinen. We gaan ons verdiepen in de goden van
die culturen en tijd, de Olympische spelen, het
dagelijks leven van de Grieken en Romeinen,
architectuur, Pompei, het Christendom etc.
Genoeg te leren en beleven dus!
Actie EdeDoet – Vrijwillige Brandweer Lunteren
bestaat 200 jaar
De Vrijwillige Brandweer van Lunteren bestaat dit jaar
200 jaar. En dit willen zij uiteraard vieren. Ze hopen
dat te gaan doen op zaterdag 23 mei 2020. Aangezien
het organiseren van zo’n dag ook een kostenplaatje
met zich meebrengt, hebben ze de scholen van
Lunteren gevraagd of wij ze de bonnen van de actie
EdeDoet willen doneren. Onze vraag aan u is of u
hieraan mee wilt werken. Graag willen we de bonnen
in week 13 (maandag 23 t/m vrijdag 27 maar a.s.) op
school inzamelen. De Brandweer wil de bonnen in
week 14 op komen halen op school en de kinderen als
dank een presentje geven.
Alvast bedankt voor uw medewerking, mede namens
de Vrijwillige Brandweer Lunteren.

Beeldprijs 1e Prijs voor de Wegwijzer
Onze school heeft de 1e prijs gewonnen bij het
Samenwerkingsverband.
Iedere school moest
een beeldverhaal over
Passend Onderwijs
aanleveren.
Juf Sanneke
Doornenbal had dit
Beeldverhaal zo goed in elkaar gezet dat wij er met de
1e prijs vandoor gingen.
De 1e prijs is: 1 groep van De Wegwijzer mag Plastic
Vissen in Amsterdam.
Het betreft een arrangement voor:
Vervoer heen en terug van jullie school naar en van
Amsterdam (zou ook in den Bosch mogen).
Voor 30 kinderen en max. 6 begeleiders: Plastic vissen.
En voor 36 personen lunch in Amsterdam bij Plastic
Whale.
We zijn natuurlijk blij met deze prijs en we vertellen
binnenkort welke groep er naar Amsterdam gaat. Het
zal in ieder geval om een bovenbouwgroep gaan
omdat je er wel een zwemdiploma voor nodig hebt.
Juf Astrid Groeneveld mocht de prijs in ontvangst
nemen.
Even voorstellen
Ik ben Annette Landwaart, getrouwd met Gerard. We
hebben 2 prachtige meiden; Thirza (5 jaar) en Livia (5
maanden). Ruim 10 jaar ben ik werkzaam op
basisschool Nederwoud als leerkracht en
leescoördinator. Na mijn zwangerschapsverlof werd ik
gevraagd om op De Wegwijzer te komen werken in
groep 7. Een leuke uitdaging! Voor de
voorjaarsvakantie heb ik al kennis gemaakt met de
kinderen en op 2 maart was mijn eerste
officiële werkdag op De Wegwijzer.
Op dinsdag sta ik alleen voor de klas en op
donderdagmorgen samen met juf Heidi Schipper. Op
donderdagmiddag ben ik werkzaam op basisschool
Nederwoud.
Ik hoop een fijne tijd te hebben op De Wegwijzer!
Groeten,
Annette
Zending

Onderstaand bericht ontvingen wij van Barbera de
Mol van: Stichting Gave:
Hartelijk bedankt voor het mooie bedrag (750 euro)
wat jullie hebben gespaard voor mijn werk voor
vluchtelingen. Ik vond het mooi om jullie iets te
vertellen over wat vluchtelingen meemaken.
Onthoudt dat ook vluchtelingen onze naasten zijn, die
we moeten liefhebben! Ouders en leerkrachten, ook
hartelijk dank!
Gebedsgroep
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
18 maart 2020. Voor meer informatie: vraag gerust bij
Karla Elkhuizen.
Het luizenteam
Een hoofd zonder luizen, dat wil iedereen! En daar
werken we als school aan! Iedere woensdag na de
vakantie controleren wij als moeders van de
luizencommissie alle kinderen op luis. Wilt u er voor
zorgen dat uw kind geen gel, wax of vlechten in het
haar heeft? Dat maakt het controleren voor de
luizenmoeders gemakkelijker. Wanneer we bij uw kind
hoofdluis vinden of neten (eitjes), wordt u hierover
gebeld. Is er in de klas van uw kind hoofdluis
gevonden, dan krijgt u hierover een mail met een brief
van de GGD.
Gezonde school
In de kleine pauze eten de kinderen een gezond
tussendoortje. De vrijdag is een koek-dag.
Op die dag mogen de kinderen iets anders als
tussendoortje meenemen. Geschikt voor de kleine
pauze vinden wij bijvoorbeeld: Fruit, zoals appel, peer,
banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn.
Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika,
snoeptomaatjes en radijsjes. Volkoren of bruine
boterham, rijstwafel, volkoren knäckebröd,
roggebrood of krentenbol.
Ouderbijdrage 2019-2020
Heel veel ouders en/of verzorgers hebben de
vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2018-2019 al
overgemaakt. Heel hartelijk dank!
Het bedrag is € 22,00 per leerling. U kunt uw bijdrage
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! Wij verzoeken u vriendelijk om ook voor de
kinderen die halverwege het jaar instromen de
ouderbijdrage te voldoen.

Inzameling oud papier
De opbrengst komt ten goede aan extra aan te
schaffen materiaal! Spaart u ook mee?
We hopen dat er (steeds) meer ouders gaan
meesparen, zodat de inkomsten hoger worden!
Lege batterijen
Deze kunnen ook worden ingeleverd op school! N.B.:
Alleen “huishoudelijke batterijen”!
Peuterspeelzaal Benjamin
De meerwaarde van Benjamin
Is uw kind bijna 2 jaar? Of is uw peuter toe aan meer
uitdaging? Op onze peuteropvang Benjamin bieden we
een veilige omgeving, dagen we uw kind uit om
spelenderwijs dingen te leren als samen spelen, samen
delen of op je beurt wachten. We besteden aandacht
aan de ontwikkeling van spel, de sociaal-emotionele
ontwikkeling, taal- en rekenontwikkeling en
motorische en creatieve ontwikkeling. Vanuit
gezamenlijke leerlijnen met de basisschool zorgen we
dat de overgang naar groep 1 goed verloopt.
Er is momenteel op alle groepen plaats voor nieuwe
peuters.
Van harte welkom om een keer binnen te lopen en
kennis te maken.
De regels voor de peuterspeelzaal en kinderopvang
veranderen voortdurend. U hebt misschien wel
gelezen dat er zorgen zijn over het tarief. Het lijkt
allemaal prijzig en ingewikkeld, maar dat valt allemaal
erg mee. Wij helpen u graag bij het uitzoeken wat het
u kost en wat u ervoor moet doen. U kunt dan altijd
nog beslissen of u het wel of niet doet. 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
Foto’s Afscheid juf Klazien, juf Marjan en Juf Helma
Voor de voorjaarsvakantie hebben we afscheid
genomen van Juf Marjan, Juf Klazien (De Wegwijzer)
en van Juf Helma (Peuterspeelzaal).
Wij wensen hen heel veel
succes met hun nieuwe baan.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Jeugdverpleegkundige

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.
Belangrijke data cursusjaar 2019-2020
Maart 2020:
11-03: Biddag.
26-03: Inloopmorgen (8.45 – 9.00) uur en open
klassenmorgen.
30-03: Theoretisch verkeersexamen groep 7
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: Praktijk verkeersexamen groep 7
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.

