Afgelopen week hebben de kinderen een brief in verband met de
privacy wetgeving meegekregen.
Ik hoop dat jullie allemaal zo snel mogelijk de formulieren i.v.m. de
privacy weer mee geven aan de kinderen, zodat we het een ander
kunnen aanpassen.
We kunnen dan veel zaken weer wat mooier maken.

Verjaardagen
In deze maand zijn: Sjoerd, Yfke en Jarno jarig
Nieuwe leerlingen
In deze maand verwachten wij geen nieuwe leerlingen

Belangrijke data
2 september
3 september
6 september
9 september
10 september

Bloemencorso
Bloemencorso maandag iedereen vrij
Info avond
Algemene ouderavond OR
Dorpsfeest
GMR vergadering

12 september

Alle kinderen zijn vrij

16 september
17 september
20 september
17 september
26 september

Kindercorso
MR vergadering
Dode hoek spiegel groep 7 en 8
Kindercorso
Start Kinderpostzegels

Nieuws vanuit de school
Maandag na kindercorso.
Let op maandag na kindercorso is er géén studiedag gepland. De kinderen worden gewoon op
school verwacht.

Studiedag 12 september

I.v.m. de studiedag op 12 september zijn alle kinderen vrij. Let
daar op.
Info avond op donderdag 6 september.
Programma voor deze avond is als volgt:

18.30-19.15 informatie groepen 1 / 2 en 5 / 6
19.15
Pauze algemeen jaarvergadering OR
20.00-21.00 Informatie groepen 3 / 4 en 7 / 8

Ouderinloop
De ouderinloop is in de maand september op de dinsdagmiddag van 15.15u – 15.45u.

Nieuwe gezichten op school
Synthia Schilperoord
Een nieuw gezicht op school!
En omdat ik velen (nog) niet persoonlijk heb gesproken zal ik mij op deze manier even in
het kort voorstellen, mijn naam is Synthia Schilperoord en woon in Etten-Leur.
Na vorig schooljaar te hebben gewerkt op het Sint Antonius in Klein Zundert heb ik nu
de mooie kans gekregen om mij in te mogen zetten op basisschool de Wegwijzer als
onderwijsassistent in de onderbouw waar ik de leerkrachten mag ondersteunen en de
kinderen mee begeleid in hun leerproces.
Een mooie uitdaging waar ik veel zin in heb, maar zoals beloofd; ik zou het kort houden
dus graag tot ziens op school!

Moniek Vermunt
Graag wil ik mezelf voorstellen.
Ik ben Moniek Goossens-Vermunt, de nieuwe intern begeleider (IB-er) van basisschool De
Wegwijzer.
Al 18 jaar samen , waarvan de laatste 8 jaar getrouwd, met Mathieu Goossens. Samen zijn
wij de trotse ouders van 3 prachtige dochters Sophie, Pleun en Lotte. Ik ben geboren en
getogen in Etten-Leur waar ik nog steeds wonende ben. 17 jaar ben ik werkzaam geweest op
een basisschool in Etten-Leur, waarvan de eerste jaren als leerkracht van o.a. groep 3 en
groep 5/6, en de laatste 12 jaar als IB-er.

Als IB-er hecht ik veel waarde aan “samenwerking” en “oplossingsgericht werken” waarbij de
“onderwijsbehoeften” van de leerlingen centraal staan. Wat hebben de leerlingen nodig om
bepaalde onderwijsdoelen te behalen? Hierbij gaat het in mijn ogen om afstemming en
wisselwerking tussen de leerling, de groep, de leerkracht, de school en de ouders. Er moet
aandacht zijn voor positieve aspecten omdat ik vind dat deze ons beschermen tegen een
negatief beeld. Ook werk ik graag “doelgericht”. Waar willen we naartoe en wat hebben we
daarvoor nodig. Op deze manier kun je samen goed richting geven aan processen, feedback
geven en ben je in staat om te evalueren.
Vol goede moed ga ik samen met de collega’s, de leerlingen en ouders aan de slag!
Hartelijke groet Moniek Vermunt.

OR
Gezocht!
In de vorige nieuwsbrief hebben we al een keer een oproep gedaan voor nieuwe OR leden.
Hierbij nogmaals deze vraag!
We hebben dit jaar 3 leden die stoppen. We zijn erg blij met hun inzet van de laatste jaren
en hopen dat er onder de andere ouders een aantal creatieve aanpakkers zijn die deze lege
plekken in willen vullen. Dus vind je het leuk om een sportdag mee te organiseren of heb je
een super idee voor de kerstviering meld je dan bij Sanne van Nispen. Zij kan je meer
informatie geven.
Vele handen maken licht werk. Dus het zou erg fijn zijn als er een paar leden bij komen!

Mad Science
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De Wegwijzer, waar
de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
We zijn gestartmet een spectaculaire science show op 28-8-2018.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een
onderzoekende leerhouding.
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de Extreme Elementen? Maak kennis met de
wetten van Newton, en Bernoulli. Duik in de wereld van een geoloog en leer alles over onze aardkorst.
Experimenteer met lucht maar pas op voor het vikingschip. En ga aan de slag met "coole" proefjes

over warmte. Dit zijn zomaar een paar onderwerpen die tijdens de lessen voorbijkomen. Krijg je er al
zin in?
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe
het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers
belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie
mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.

De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
Maandag 10-9-2018
Maandag 17-9-2018
Maandag 24-9-2018
Maandag 1-10-2018
Maandag 8-10-2018
Maandag 22-10-2018

Starttijd: 15.30

(lessen duren 60 minuten)

Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Inschrijftermijn loopt tot en met:
Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.

