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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van oktober
2020.
We hopen u hiermee te informeren over en te
betrekken bij allerlei dingen die belangrijk zijn
en/of plaatsvinden op onze school.
Heer, help me om
me op U te richten
en oog te hebben
voor wie U bent
en voor wie ik
mag zijn in U.
Help me om heel
mijn leven aan U
toe te vertrouwen:
het heden en het verleden,
ook de toekomst met
alles wat ik hoop
en waarvan ik droom.
Ik wil U danken
dat ik leven mag
en danken kan.

Belangrijke data cursusjaar 2020-2021
November 2020:
04-11: Nationaal schoolontbijt; Dankdag.
19-11: Roostervrije dag, leerlingen vrij;
Spreekavond
24-11: Spreekavond.

Welkom
We verwelkomen Zakarina, Rosalyne, Roza-Marie, Stef, Rosalin,
Evi en Dylan. We wensen hen een fijne en leerzame tijd toe bij
ons op school.
Geboren: Evine is geboren op 15 augustus en is het zusje van
Mirthe en Rosanne.
Lieke is geboren op 7 september, zij is de dochter van Mandy
van de peuterspeelzaal.
Kinderboekenweek En Toen? Afgelopen week stond de
Kinderboekenweek op het programma van basisschool de
Wegwijzer. Het thema van 2020 was En Toen? De week werd
geopend met juffen en meesters die als een historisch figuur uit
de tijdmachine kwamen. Tijdens de hele week waren er
activiteiten met de kinderen uit alle groepen rondom boeken. Er
werd veel voorgelezen, niet alleen door de leerkrachten maar
ook door opa’s en oma’s. Ook mochten de leerling een bekend
schilderij uitzoeken en gingen alle kinderen als personage van
dat schilderij op de foto. De leerlingen van de Wegwijzer
verzamelden zelf de materialen van de schilderijen en het
resultaat van de foto’s was verbluffend. Bij de sluiting waren de
leerkrachten ineens vele malen ouder geworden. Alle groepen
presenteerden iets over de Kinderboekenweek tijdens een
voorstelling. Als klap op de vuurpijl waren er ook nog
Oudhollandse spelletjes die gespeeld werden. Wat een feest op
De Wegwijzer.

Dankdag
Op woensdag 4 november a.s. is het Dankdag. Hoe
kun je God danken, ook als niet alles fijn en goed is om
je heen? In Handelingen 27:14-44 laat Paulus zien dat
het kan. Terwijl hij als gevangene op weg is naar
Rome, belandt het schip in een zware storm. Toch
neemt hij op dat heen en weer slingerende schip de
tijd om te eten en de Heere te danken voor wat Hij
geeft. Dit gedeelte vormt dan ook de basis voor de
HGJB-Dankdagmap 2020, vanuit het thema ‘Dank God
in alles!’. Wij zullen daar op school ook aandacht aan
besteden!
Sinterklaasfeest
Op vrijdag 4 december a.s. hopen we Sinterklaas met
zijn gevolg te verwelkomen op onze school. Dit jaar
echter zal de ontvangst van de Sint plaatsvinden enkel
met kinderen en dus zonder ouders/verzorgers. We
vragen uw medewerking en rekenen op uw begrip. De
groepen 5-8 trekken lootjes en maken een surprise.
Dat regelen de eigen leerkrachten.
Kerstfeest 2020
Ook dit jaar hopen we op onze school weer kerstfeest
te vieren. Helaas kunnen we in Coronatijd geen
ouders/verzorgers ontvangen tijdens de kerstviering
zingen we na afloop van de vieringen ook niet op het
plein.
Het is jammer dat we deze traditie moeten
doorbreken, maar de situatie vraagt dit. Voor velen,
met name voor de ouders/verzorgers van de groepen
1/2, zal het een teleurstelling zijn dat ze het kerstfeest
niet bij kunnen wonen. Onze inspanningen in de
aanloop naar de kerst zullen onverminderd zijn om de
boodschap van Licht, de geboorte van onze Verlosser
en Zaligmaker, voor de kinderen tot bijzondere
boodschap te maken.
De kerstvieringen van alle groepen zullen plaatsvinden
op donderdag 17 december a.s. van 19.00-20.00 uur.
Nadien kunnen de kinderen opgehaald worden door
de ouders/verzorgers. We willen dit echter wel
gecontroleerd laten verlopen.
Nieuwjaarsontbijt
Normaal gesproken vindt op de eerste schooldag van
het nieuwe kalenderjaar het Nieuwjaarsontbijt plaats
van het bestuur, personeel scholen en
peuterspeelzalen van onze vereniging. Deze activiteit
zal dit jaar niet plaatsvinden en verwachten we de
kinderen op de gewone aanvangstijd, 8.45 uur, op
school.

Units 1-3
De boom'
Afgelopen periode hebben we genoten van de eerste
keer units van dit schooljaar. De kinderen zagen er
echt naar uit en hebben er
ontzettend van genoten.
We hebben geleerd waarom
bladeren van de bomen vallen en
de herfst ervaren aan onze
voeten in een blotevoetenpad.
Daarnaast hebben we geleerd
welke dieren er in de bomen
leven en het groeiproces van een
zaadje tot een boom uitgebreid bekeken. Het waren
fijne, leerzame middagen...
De volgende units zullen gaan over het thema verkeer.
Units groep 4-5
We hebben de afgelopen periode gewerkt over het
thema ‘Het begin’. In de lessen kwam van alles aan de
orde. De laatste lessen gingen over het kleinste leven
en over dieren in het water. We hebben met een
vergrootglas echte algen bekeken uit de sloot.
Bijzonder om te leren dat algen eigenlijk levende
planten zijn! Ook hebben we geleerd over eencelligen
en meercelligen. Hier hebben we een mooie tekening
bij gemaakt. We hebben gezien hoe kwallen zich
voortbewegen, wist u dat een kwal uit voornamelijk
water bestaat? De komende periode beginnen we aan
het volgende thema: ‘Het leven in en rond het water’.
Dan leren we vast weer veel nieuws! Vanaf dan gaan
we samenwerken met groep 5. We hebben er zin in!
Units 6-8
Na de zomervakantie zijn we in de bovenbouw
begonnen aan het thema Middeleeuwen. Een leuk
thema waar we intussen al erg veel van weten. We
hebben geleerd over ridders, het leven in de stad en
de kerk. Bij de les over bacteriën en de pest konden
we een verbinding maken met het coronavirus. Met
de themawerkstukken hebben we gewerkt aan onze
eigen opdrachten, zoals het (na)maken van een glasin-loodraam, een werkstuk over een dier, een
toneelstuk of stripverhaal over Karel en de Elegast of
van den Vos Reynaerde. Zo zijn we op allerlei vlakken
actief! En als kers op de taart gaan we na de
herfstvakantie met onze eigen groep op excursie naar
kasteel Doorwerth en beleven hoe het leven op het
kasteel eruit zag!
Even voorstellen…
Begin dit schooljaar start mijn stage
op de wegwijzer. Op maandag zal ik
groep 5 ondersteunen en op dinsdagwoensdag groep 3. Ik ben Stefan
Kamphorst, 19 jaar oud en ik zit op
het Rijn IJssel in Arnhem. Hier begin
ik nu aan het tweede jaar van de

opleiding onderwijsassistent. In mijn vrije tijd
spendeer ik veel tijd aan krachttraining in de
sportschool en gamen.
Ik ben Anouk Borgers en ik ben tweedejaars pabo
student op de Christelijke Hogeschool Ede. Ik ben 17
jaar en in oktober word ik eindelijk 18! Ik heb 10 jaar
lang gedanst, maar nu kan ik er erg van genieten om
een rondje (hard) te lopen.
Naast studeren heb ik ook
nog een bijbaantje bij de
Albert Heijn op het
Rozenplein in Ede. Ook
vind ik het leuk om lekker
uit eten te gaan. Ik mag dit
jaar stagelopen op de
Wegwijzer, waar ik erg veel
zin in heb! Ik ben het
eerste half jaar elke maandag en dinsdag in groep 8 en
zal er zo nu en dan een hele week zijn. Het tweede
half jaar zal ik gaan stagelopen in groep 5. Ik heb er in
ieder geval erg veel zin in en ik hoop dat ik veel
leerzame lessen mag geven en zo ook veel van jullie
leer!
Hallo, ik ben Joakim
Rottiné. Mij is
gevraagd om mij
even voor te stellen.
Nou, bij deze!
Wie ben ik, gezin,
werk
ik ben 43 jaar en
getrouwd met
Christa. Samen hebben wij drie dochters van 5, 8 en
11 jaar oud. Op dit moment werk ik bij de
Reformatorisch Maatschappelijk Unie in Veenendaal
waar ik ondernemers help en adviseer bij
verschillende soorten juridische vraagstukken.
Iets anders
Een paar jaar geleden liep ik met de gedachte om ‘iets
anders’ te gaan doen. Dat ik het onderwijs in wilde
stond wel vast, maar welke richting? Uiteindelijk heb
ik de keuze laten vallen op de PABO. Waarom? Ik denk
dat kinderen op de basisschool simpelweg het beste
bij mij passen. Ik vind het ook een mooie uitdaging en
een voorrecht om een heel schooljaar met ze te
mogen optrekken. Twee jaar geleden ben ik gestart
met de deeltijdopleiding op de CHE. Ik werk vier dagen
bij de RMU en een dag in de week loop ik stage. Als
alles volgens plan verloopt, heb ik over 1,5 jaar mijn
diploma.
Stage
Het hele schooljaar 2020-2021 loop ik stage in groep 7
bij meester Hendrik Vlastuin. Ik ken Hendrik onder
andere via mijn vrouw (zij en Hendrik zijn collega’s
geweest). Ik hoop veel van hem te kunnen leren!

Vrije tijd
Naast werken en studeren breng ik veel tijd door met
mijn gezin. Ook sport ik regelmatig: ik ben een
fanatieke windsurfer en wekelijks speel ik zaalvoetbal
in competitieverband.
Ik ben Daphne Hardeman en ben
18 jaar oud. Ik woon in Lunteren
en zit in Arnhem op school. Ik
doe daar de opleiding
onderwijsassistent en ik zit in
mijn derde en laatste jaar. Door
deze stage hoop ik meer
ervaring te krijgen en kijken wat
ik leuk vind. Ook ben ik nog aan
het kijken wat ik hierna wil gaan doen. Mijn stage op
deze school is het hele jaar op de woensdag en
donderdag. Op de woensdag ben ik in groep 4 en op
de donderdag zal ik kleine groepjes begeleiden.
Aanmelding nieuwe leerlingen:
Het is voor ons belangrijk dat we op tijd weten
hoeveel nieuwe leerlingen we per schooljaar kunnen
verwachten.
Daarom vragen we u dringend om uw kind rond de
leeftijd van ongeveer 2,5 jaar vast aan te melden! U
vindt het aanmeldformulier op de website van de
school, of u kunt een exemplaar ophalen.
Als uw kind al bijna 4 wordt en u heeft hem of haar
nog niet aangemeld, wilt u dit dan zo snel mogelijk
doen?
Bedankt voor uw medewerking!
De Vreedzame School
We zijn op school bezig met het tweede blok van de
Vreedzame School, over het oplossen van conflicten.
We zijn blij met de zeven nieuwe mediatoren op onze
school! Voor de herfstvakantie hebben zij hun diploma
gekregen. Ze hebben er zin in! Alle mediatoren
hebben een training gehad op school om hun nieuwe
taak, waar zij zelf voor gesolliciteerd hebben, goed te
kunnen uitvoeren. Zes mediatoren uit groep 8 blijven
mediator, zij worden de duo van een nieuwe
mediator. We hopen natuurlijk dat ze weinig in actie
hoeven komen, maar wensen hen veel succes!
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
4 november 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! Vanwege Corona is er
momenteel geen luizencontrole. Wanneer u bij uw
kind hoofdluis of neten (eitjes) vindt, verzoeken wij u
vriendelijk om de school hierover direct te informeren.
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 2020-2021
Heel veel ouders en/of verzorgers hebben de
vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2020-2021 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!

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
Centrum voor Jeugd en Gezin
Jeugdverpleegkundige

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

Lege batterijen
Deze kunnen ook worden ingeleverd op school! N.B.:
Alleen “huishoudelijke batterijen”!
Contactouders 2020-2021
Groep 1/2 Elmer: moeder van Esther van Weelden
Groep 1/2 Vissen: moeder van Levi Bloemendal en Yva
Meerveld
Groep 3: moeder van Senna Schuurman en Sanne van
den Brandhof
Groep 4: moeder van Esther van Eijsden en Henrik
Snellen
Groep 5: moeder van Lorène van Roekel en Alec
Veldhuizen
Groep 6: moeder van Ivar van den Berg en Caithlynn
van der Burgh
Groep 7: moeder van Bram Melissen en Ise Morren
Groep 8: moeder van Nathaniël Schoonderbeek en
Daphne Goor
Hoofdcontactouder: Jolanda van Roekel

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 2020-2021
November 2020:
04-11: Nationaal schoolontbijt; Dankdag.
19-11: Roostervrije dag, leerlingen vrij; Spreekavond
24-11: Spreekavond.
December 2020:
02-12: Sinterklaasfeest.
17-12: 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).
18-12: Groepen 1 en 2 vrij.
12.00 uur: Start Kerstvakantie groep 3 t/m 8.
21-12-2020 t/m 01-01-2021: Kerstvakantie.
Januari 2021:
31-01: Schoolkerkdienst.
Februari 2021:
08-02: Roostervrije dag, leerlingen vrij.
10-02: Rapport mee.
11-02: Spreekavond.
16-02: Spreekavond; ouderavond Wonderlijk Gemaakt
19-02: Continurooster tot 14.15 uur.
22-02-2021 t/m 26-02-2021: Voorjaarsvakantie.
Maart 2021:
10-03: Biddag.
24-03: Grote rekendag
April 2021:
01-04: 12.30uur: Paaslunch - leerlingen 13.30 uur vrij.
01-04: 19.00 uur: Paasviering in de Maranathakerk
(leerlingen, ouders/verzorgers en personeel)
02-04-2021 t/m 05-04-2021: Goede Vrijdag en Pasen
15-04: Schoolsportolympiade (groep 6 t/m 8).
16-04: Junior sportolympiade (groep 4 en 5).
20-04 t/m 22-04: Centrale eindtoets groep 8.
23-04: Koningsontbijt; Koningsspelen (groep 1 t/m 3).
27-04: Koningsdag, leerlingen vrij.
30-04: Continurooster tot 14.15 uur.
03-05-2021 t/m 14-05-2021: Meivakantie.
Mei 2021:
13-05: Hemelvaartsdag (vrij).
14-05: Dag na Hemelvaart (vrij).
17-05 en 18-05: Schoolfotograaf.
17-05 t/m 21-05: Deze week Schoolvoetbaltoernooi.
24-05: Tweede Pinksterdag (vrij).
Juni 2021:
01-06 t/m 03-06: Wandel driedaagse (Exalto).
14-06 t/m 16-06: Schoolkamp groep 8.
22-06: Bedankavond, afsluitende activiteit.
24-06: Schoolreis.
29-06: Roostervrije dag, leerlingen vrij.

Juli 2021:
01-07: Spreekavond.
02-07: Rapport mee.
12-07: Afscheidsavond leerlingen groep 8, 19.00 uur.
15-07: Kennismaking nieuwe groep, 11.15-12.00 uur.
16-07: 11.00 uur: Start zomervakantie.
19-07-2021 t/m 27-08-2021: Zomervakantie.
Pleegzorg iets voor jou? Meld je aan voor de digitale
informatieavond!

Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet
in hun eigen gezin wonen. Of niet alle dagen in de
week of in de maand, ook in Ede. Voor deze kinderen
zoeken wij een plek in een pleeggezin zo dicht bij huis
als mogelijk, waar ze zich thuis voelen en zichzelf
mogen zijn. Voor kortere of langere tijd.
Pleegouders zijn hard nodig. In alle soorten en
maten. Voor kinderen van verschillende
leeftijden en in verschillende vormen van
pleegzorg.
Voor elk kind zoeken we het pleeggezin dat het beste
bij hem of haar past. Denk niet bij voorbaat dat jij niet
geschikt zal zijn! Oud(er), jong, samen, alleenstaand,
ervaringsdeskundig of niet. Wil je er meer over weten
en ontdekken wat jij voor een kind en zijn gezin kunt
betekenen? Bezoek dan onze digitale
informatieavond. Je wordt geïnformeerd over wat
pleegzorg is en welke vormen er zijn. Ook is er de
gelegenheid om in gesprek te gaan met pleegouders
en verschillende pleegzorgaanbieders.
Datum: dinsdag 3 november 2020
Tijd: 19:30 uur tot 21:30 uur
Locatie: Online! Je ontvangt vooraf een e-mail met
een link naar de bijeenkomst.
Aanmelden: Meld je uiterlijk woensdag 28 oktober
aan via pleegzorg@ede.nl. Zien we je op 3 november?
Week van de Pleegzorg
Dit is een activiteit van de Week van de Pleegzorg.
Tijdens deze week organiseert gemeente Ede samen
met haar partners verschillende activiteiten. Enerzijds
om pleegouders te bedanken en te ondersteunen,
anderzijds om nieuwe pleegouders te werven.
Meer weten? Kijk dan op www.ede.nl/pleegzorg

