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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari
2022. We hopen u hiermee te informeren over en
te betrekken bij allerlei dingen die belangrijk zijn
en/of plaatsvinden op onze school.

Welkom
Na de kerstvakantie zijn er weer nieuwe kinderen bij ons op school
gekomen. In de Elmergroep zijn Rafaël en Mattz gekomen, Levi komt
binnenkort wennen en in de Vissengroep Emmelie en Gerjan. Wij
wensen jullie een fijne, leerzame tijd op De Wegwijzer.
Pasen
Dit jaar gaan we met elkaar op reis naar Pasen. In de klassen gaan
we, in de weken voorafgaand aan Pasen, een heel aantal steden
langs. Bij elke stad horen verschillende verhalen en werkvormen.
Uiteindelijk hopen we met elkaar uit te komen bij de stad
'Bestemming' en het Paasfeest met elkaar te vieren.
Hoe de Paasviering precies wordt vormgegeven dit jaar weten we
nog niet. Hiervan wordt u nog op de hoogte gesteld.
Schoolkerkdienst
We kijken terug op een week waarin we met elkaar nadachten over
Salomo, rijkdom, schatten, macht etc. Het was een mooie week die
we afgesloten hebben in de verschillende kerken. Ds. Kloosterman
bezocht onze school.

Belangrijke data cursusjaar 2021-2022
Februari 2022:
03-02: Roostervrije dag, leerlingen vrij.
09-02: Rapport mee.
10-02: Spreekavond.
15-02: Spreekavond.
25-02: Studiedag, leerlingen vrij.
25-02-2022 t/m 04-03-2022: Voorjaarsvakantie.
Maart 2022:
09-03: Biddag.
30-03: Grote Rekendag
31-03: Inloopmorgen (8.30 – 8.45) uur en open
klas morgen (nieuwe gezinnen).
April 2022:
13-04: 19.00 uur: Paasviering in de
Maranathakerk (leerlingen,
ouders/verzorgers en personeel)
14-04: 12.30 uur Paaslunch, leerlingen 13.30 uur
vrij.
15-04-2022 t/m 18-04-2022 Goede Vrijdag en
Pasen

Ouderbijdrage 2021-2022
Heel veel ouders en/of verzorgers hebben de vrijwillige bijdrage
voor het schooljaar 2021-2022 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.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Online Ouderavond
Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12
jaar is er op 16 maart een online ouderavond.
We geven dan informatie hoe ouders kunnen omgaan
met angst en somberheid van hun kind en leggen ook
uit hoe ze dit kunnen opmerken en wat ze hierin
kunnen doen voor hun kind. Ouders kunnen die avond
ook anoniem hun vragen stellen.
Zie voor meer informatie de bijlage.
Activiteiten
Ook biedt het Centrum voor Jeugd en Gezin het hele
jaar door diverse cursussen, themabijeenkomsten en
voorlichtingen voor ouders van kinderen in de leeftijd
van 4-12 jaar. Dit betreft activiteiten voor deze
leeftijdsgroep maar ook voor hun ouders.
Wij doen dit veelal in samenwerking met andere
organisaties. De gemeente Ede stelt deze activiteiten
gratis beschikbaar.
Een aantal keren per jaar sturen wij u een digitaal
overzicht hiervan.
Kijk voor het actuele overzicht, meer informatie en
aanmelden op https://www.cjgede.nl/is/over-hetcjg-3/activiteiten
Peuterspeelzaal
Op dit moment hebben we geen wachtlijst meer voor
de peuterspeelzaal. Er heeft een werving
plaatsgevonden voor de peuterspeelzaal en de
BSO en we hebben een aantal nieuwe collega’s
mogen benoemen. Tevens gaan we met een extra
groep starten. Deze nieuwe groep die start in januari
op locatie De Bron zal een overkoepelende groep
zijn. Dat betekent dat hier, in overleg met ouders,
peuters geplaatst worden die aangemeld zijn voor de
verschillende locaties.
Plusgroep peuterspeelzaal
Gaat uw peuter binnen een half jaar de overstap
maken naar groep 1? Dan is de plusgroep van
Benjamin dé plek waar uw kind wordt voorbereid op
deze stap. Op maandagmiddag komt er een groep
peuters van 3,5 jaar en ouder bij elkaar en worden zij
extra gestimuleerd in hun ontwikkeling. Deze middag
wordt er uitdagender materiaal toegevoegd in de spel
hoeken, zodat ze nog meer geprikkeld worden in hun
spel- en taalontwikkeling. Er zijn langere
kringactiviteiten met denkvragen. Kinderen gaan
regelmatig met de leidster een kijkje nemen in groep 1
Ze leren te werken met het planbord om een hoek te
kiezen en daar langere tijd te spelen. Ook wordt er
meer geoefend met de fijne motoriek (prikken,
knippen en plakken, potlood goed vasthouden). Zo
wordt de overgang voor uw peuter net een stukje
gemakkelijker gemaakt en blijft uw peuter tot het
afscheid volop uitgedaagd tot spelen en leren.

Was u nog niet op de hoogte van de plusgroep en
komt uw peuter hiervoor wel in aanmerking, dan is er
goed nieuws want er is nog plek!
Oudercommissie
Wij zoeken nog enthousiaste ouders die plaats willen
nemen in onze oudercommissie. Wij zijn op zoek naar
ouders met kinderen op de psz en/of bso.
De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders van
de kinderen die bij ons op worden gevangen. Het doel
van de oudercommissie is om in samenwerking met
onze organisatie de kwaliteit van de opvang te
behouden en verbeteren. De oudercommissie heeft
een adviesrecht dat is vastgelegd in de wet
kinderopvang. De oudercommissie heeft inspraak en
dus invloed op diverse aspecten van de opvang. Wilt u
zich aanmelden of meer informatie ontvangen mag u
contact met ons opnemen.
Voor al uw vragen rondom de PSZ en/of BSO, voor het
aanmelden van kinderen, of bij interesse in de
oudercommissie mag u contact opnemen met Mariska
van Harten (m.vanharten@smdb-lunteren.nl)
Voorstellen
Mijn naam is juf Julia
en in februari begint
mijn stage van 20
weken, bij jullie op
de Wegwijzer. Deze
weken ben ik op
dinsdag en
woensdag in groep 7
en op vrijdag in
groep 6 om verder te
ontwikkelen als onderwijsassistent.
Daarnaast loop ik op donderdag mee met juf Yvonne
om ook een aantal groepjes buiten de klas te
begeleiden.
Ik ben 18 jaar oud en woon samen met mijn ouders en
zusje in Ede.
Naast dat ik gek ben op kinderen hou ik er ook van om
creatief bezig te zijn, en tijd door te brengen met mijn
familie en vrienden.
Doordat ik zo van kinderen hou, heb ik ervoor gekozen
om onderwijsassistent te willen worden.
Op dit moment zit ik in het derde en laatste jaar van
mijn opleiding op het Hoornbeeck College in
Amersfoort.
Werken met kinderen maakt mij enthousiast, omdat
zij zo eerlijk en puur zijn.
Dankbaar ben ik dat ik een bijdrage mag leveren aan
de ontwikkeling van kinderen, door middel van mijn
stage.

Veel van jullie zullen mij
al wel rond hebben zien
lopen. Het afgelopen half
jaar heb ik
namelijk op vrijdag gym
gegeven aan groep 5, 6, 7
en 8. Ik ben Sarah Kooij
en loop vanaf 31
januari mijn liostage in
groep 7. Ik ben 21 jaar en
woon in Barneveld, nog gezellig bij mijn ouders en
zusje. Ik heb 2 oudere zussen die al getrouwd zijn en ik
ben tante van een lief
klein meisje. Ik zit in het 4e jaar van de pabo op
Driestar hogeschool in Gouda. Naast school geniet ik
van sporten, reizen, lezen, familie en vrienden.
Daarnaast geef ik één keer per week turntraining aan
meiden van 12-20 jaar. Ik kijk er erg naar uit om
iedereen beter te leren kennen!
Mijn naam is Diana Donkersteeg. Ik ben 21 jaar en
wordt dit jaar 22. Deze aankomende 20 weken kom ik
stagelopen op de
Wegwijzer. Ik zal
aanwezig zijn in de
groepen 5 en 8. Iets
meer over mijzelf. Ik
woon op dit moment
in Ede, heb een vriend
en twee huiskatten,
maar ben zelf geboren
en getogen in
Lunteren waar ik ook
nog steeds veel
aanwezig ben door bijvoorbeeld mijn werk en ouders.
Als hobby's vind ik het vooral leuk om creatief bezig te
zijn, denk hierbij aan tekenen, schilderen en
fotografie. Ik ga ook graag op pad om andere plekken
te bezoeken. Heb je nog meer vragen over mij? Wees
dan niet bang om deze te stellen. Ik kijk er ontzettend
erg naar uit en hoop een leuke tijd tegemoet te gaan.
Mijn naam is Anne Marijn Baatenburg de Jong. Ik ben
19 jaar en woon in
Voorthuizen. Ik volg
de sprintopleiding
onderwijsassistente
op het Hoornbeeck
College in
Amersfoort. Vanaf
31 januari tot aan
de zomervakantie
loop ik stage, hier
op de Wegwijzer. 4
dagen per week zal
ik aanwezig zijn op school in verschillende groepen. Ik
heb enorm veel zin om de geleerde theorie in de
praktijk te kunnen toepassen. Ik geniet ervan om
kinderen iets te leren en te helpen in hun
ontwikkeling.

MR vergadering
Afgelopen woensdag kwam de MR weer bij elkaar. We
willen graag uw mening weten over de hoogte van de
ouderbijdrage en de kosten van schoolreizen.
U ontvangt hier binnenkort een enquête over.
Ook zijn we de verkiezing van twee nieuwe MR-leden
aan het voorbereiden. We zoeken twee nieuwe
ouders die beschikbaar zijn. U hoort binnenkort hoe u
zich kandidaat kunt stellen en namen kunt aandragen
voor de invulling van de vacatures die ontstaan.
U vindt op de website ook info over ons. Vragen /
suggesties zijn altijd welkom!
Een mail naar mr-dewegwijzer@smdb-lunteren.nl is
voldoende!
Units groep 1-3
Met de units in
groep 1, 2 en 3,
hebben we het
over De
Olympische
Winterspelen
gehad. Tijdens
de opening hebben we de huldiging van 3 sporters
bekeken. We leerden wij over verschillende sporten,
landen, prijzen, vlaggen, de Olympische ringen en over
winnen en verliezen. Ze zijn ook druk aan het werk
geweest, ze hebben onder andere een bobslee baan
gemaakt en medailles geknutseld. Natuurlijk gingen ze
ook zelf sporten: bobsleeën, schaatsen, skeleton en
kunstschaatsen; ze
kunnen het allemaal !!

Units groep 4-5
Binnen de units hebben we het thema ‘Schatten van
de aarde’ afgerond met een toets. We
hebben veel geleerd, onder andere over aardplaten,
vulkanen, gesteentes, over bergen en wat daar wel en
niet groeit, over zand, over dieren die in de grond
leven, zoals mollen en wormen. We hebben een
wormenbak gemaakt, waarin we konden zien hoe
wormen gangen maken. Wist u dat een worm het
zand wat hij weg graaft opeet? En dat de poep
hoopjes die vervolgens omhoog komen, heel goed zijn
voor zaadplanten om te groeien? We zijn weer een
stuk wijzer geworden! Ons nieuwe thema heet ‘Weer

en water’. Water valt er
genoeg in ons land, dus
daar ‘valt’ veel over te
leren!

Units groep 6-8
We hebben afgelopen weken druk gewerkt rondom
het thema ‘Nieuwste Tijd’. Allerlei onderwerpen
kwamen langs, van Indonesië die onafhankelijk werd,
waardoor veel Indonesiërs naar Nederland kwamen,
tot de Multiculturele samenleving, waar wij nu deel
van uitmaken. Ook hebben we, in het kader van
biologie, stilgestaan bij het belang van gezond voedsel.
We maakten in elke groep een heerlijke smoothie met
fruit en groente. We hebben ook hard gewerkt aan
onze themawerkstukken, sommigen maakten een
stamboom van Willem van Oranje naar onze huidige
koning Willem-Alexander, anderen voerden een
toneelstukje op over kinderarbeid, wat werd
afgeschaft, maar helaas nu in sommige landen nog
steeds aanwezig is. Het was een leuk thema. De
komende tijd zullen we het thema 'De Egyptenaren'
gaan ontdekken, we gaan horen over het
hiërogliefenschrift, piramides en mummies. We laten
u in de volgende nieuwsbrief weten wat we allemaal
geleerd hebben!

De Nationale Voorleesdagen
Op woensdag 26 januari begonnen de Nationale
Voorleesdagen op de Wegwijzer.
De Voorleesdagen werden geopend door Gert Jan van
Doorn. Hij heeft boeiend voorgelezen aan de
onderbouw en bovenbouw.
Verder kregen alle klassen een nieuw voorleesboek.
Voor de kinderen in de groepen 3 tot en met 8 werd er
een voorleeswedstrijd georganiseerd. Op vrijdag 4
februari was de finale hiervan, Liselotte van
Grootheest (bovenbouw) en Mirthe van de Beek
(onderbouw) bleken de
beste voorlezers van de
school. Zij hebben een
beker, een oorkonde,
een boekenbon en een
zakje snoep gewonnen.
Voor de finalisten was
er ook een oorkonde en
een zakje snoep.

Verder gingen de kinderen uit de groepen 7 en 8 elke
dag een groepje kinderen uit de peutergroepen en de
groepen 1,2 en 3 voorlezen. Dat gebeurde in
tentjes in de hal die hier speciaal voor waren
neergezet.
Ook mochten alle kinderen hun lievelingsboek meenemen
naar school. Ze mochten met hun eigen boek op de
foto. De foto’s werden op het raam geplakt, zodat de
ouders en andere kinderen van de school dit konden
zien. Hebt u een rondje om de school gelopen om alles
te kunnen bewonderen?
We kijken terug op geslaagde Voorleesdagen en
hopen hier volgend jaar weer aandacht aan te
besteden.

De Vreedzame School
Inmiddels zijn we in alle
groepen bezig met het thema
‘We hebben hart voor elkaar’.
We leren dat het belangrijk is
om goed naar elkaar te
luisteren. We leren om te gaan
met emoties en gevoelens,
zoals boosheid. Niet alleen voor
als je je zelf boos voelt, maar ook als iemand anders
boos is, is het belangrijk dat je weet hoe je kunt
reageren. Het geven van opstekers houden we er
natuurlijk ook in. We oefenen met het tonen van
gevoelens door ze uit te beelden. Zo leren we dat het
niet gek is om te laten zien hoe je je voelt, maar dat
het juist onwijs belangrijk is.
Zending
We hebben de afgelopen periode geld ingezameld
voor de mensen in armoede in Oost-Europa. Dit deden
we via de stichting Kom Over En Help. We hebben het
mooie bedrag opgehaald van € 500,00! Bedankt weer
voor jullie bijdrage.
De komende periode (maart en april) gaan we sparen
voor de MAF. Wat een zegen dat er voor ons altijd een
ziekenhuis om de hoek is. In een land ver hier
vandaan, op Papua Nieuw Guinea, is dat niet het
geval. Mensen moeten daar uren lopen of varen als ze
naar een ziekenhuis moeten. Terwijl hulp vaak snel
nodig is...
Eind april organiseert de MAF (https://www.maf.nl/ )
een sponsorloop op de start- en landingsbaan waar
MAF piloten worden opgeleid. Het geld dat opgehaald
wordt met deze actie wordt ingezet om
ambulancevluchten op Papua Nieuw Guinea mogelijk
te maken. Samuel Driessen, een bekende van één van
onze meesters, doet mee, samen met vele andere
lopers. Hij komt binnenkort wat vertellen over MAF en
deze actie. Ons zendingsgeld zal de komende weken
aan dit doel worden besteed.

Gebedsgroep
Psalmen 99 vers 8-9: “O HEERE onze God, Gij hebt hen
verhoord, Gij zijt hun geweest een vergevend God,
hoewel wraak doende over hun daden.
Verheft den HEERE onzen God, en buigt u voor den
berg Zijner heiligheid; want de HEERE onze God is
heilig”.
De Gebedsgroep, is samen danken en bidden voor de
kinderen, leerkrachten, het bestuur, de ouders en alles
wat zo met school te maken heeft.
Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen op school
ook GEBEDSBRIEFJES invullen en in de gebed doos /
bus stoppen. Deze vindt je bij de kleuteringang en
hoofdingang .De volgende bijeenkomsten
zijn gepland voor
WOENSDAG 16 maart en
20 april, inloop vanaf 8.30
uur, Klomperweg 110 bij
Jeanine Melissen
(06-11162371).
U / jij bent van harte welkom.
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!
Het luizenteam
Een hoofd zonder luizen, dat wil iedereen! En daar
werken we als school aan! Ook dit schooljaar is er
luizencontrole op school, na iedere schoolvakantie.
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.

Lege batterijen
Deze kunnen ook worden ingeleverd op school! N.B.:
alleen “huishoudelijke batterijen”!

Contactouders 2021-2022
Groep 1/2 Elmer: moeder van Samuël van Trierum
Groep 1/2 Vissen: moeder van Sem Maassen
Groep 3: moeder van Esther van Weelden en Levi
Bloemendal
Groep 4: moeder van Senna Schuurman en Sanne van
den Brandhof
Groep 5: moeder van Esther van Eijsden en Henrik
Snellen
Groep 6: moeder van Lorène van Roekel en Alec van
Veldhuizen
Groep 7: moeder van Ivar van den Berg en Caithlynn
van der Burgh
Groep 8: moeder van Bram Melissen en Ise Morren
Hoofdcontactouder: Cora Bloemendal
Centrum voor Jeugd en Gezin
Jeugdverpleegkundige

E anja.van.der.garde@cjgede.nl
T 088-3556191
Schoolmaatschappelijk werker
Andries Kuiper
T 06-53837229
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 gesprekken voeren,
geeft informatie en advies en weet welke andere
mogelijkheden voor ondersteuning er zijn.

Belangrijke data cursusjaar 2021-2022
April 2022:
15-04-2022 t/m 18-04-2022 Goede Vrijdag en Pasen
20-04 t/m 22-04: Centrale eindtoets groep 8.
22-04: Koningsontbijt; Koningsspelen.
27-04: Koningsdag, leerlingen vrij.
25-04-2022 t/m 06-05-2022: Meivakantie.
Mei 2022:
16-05 en 17-05: Schoolfotograaf.
23-05 t/m 25-05: Schoolkamp groep 8.
26-05: Hemelvaartsdag (vrij).
27-05: Dag na Hemelvaart (vrij).
Juni 2022:
03-06: Inloopmorgen (8.30 – 8.45 uur).
06-06: Tweede Pinksterdag (vrij).
07-06: Studiedag, leerlingen vrij.
21-06: Roostervrije dag, leerlingen vrij.
23-06: Spreekavond.
24-06: Rapport mee.
28-06: Schoolreis.
30-06: Bedankavond, afsluitende activiteit.
Juli 2022:
02-07: Afsluiting project ‘Blaaskaken’ (i.s.m. KNA)
04-07: Afscheidsavond leerlingen groep 8, 19.00 uur.
07-07: Kennismaking nieuwe groep, 11.15-12.00 uur.
08-07: 11.00 uur: Start Zomervakantie.
11-07-2022 t/m 19-08-2022: Zomervakantie.

