
 
  

 
Welkom  
Na de voorjaarsvakantie zijn er weer nieuwe kinderen bij ons op 
school gekomen. In de Elmergroep zijn Levi, Fleur en Isabelle 
begonnen en in de Vissengroep Nathan. Wij wensen jullie een fijne, 
leerzame tijd op De Wegwijzer 
 
 
Wonderlijk gemaakt 
Afgelopen dinsdag hebben we kennis gemaakt met onze nieuwe 
methode Wonderlijk gemaakt. Heel fijn dat er zoveel ouders 
betrokken zijn en deze bijeenkomst hebben bijgewoond. 
 
De belangrijkste boodschap van Wonderlijk gemaakt is dat elk kind er 
mag zijn, ongeacht wat hij of zij voelt, meemaakt of 
doet. Elk kind is geschapen door God de Schepper. Elk kind is het 
waard om gekend, geliefd en beschermd te worden. Alle 
lessen moeten bijdragen aan het besef daarvan. 
 
Na de meivakantie zullen we in alle klassen beginnen met deze 
lessen. Via de nieuwsbrief van de klas wordt u op de hoogte 
gehouden welke thema’s er worden behandeld.  
We hebben voor u ook een bijlage toegevoegd met de PowerPoint 
die afgelopen dinsdag getoond is. 
Als er vragen over zijn, mag u ze natuurlijk altijd aan ons stellen. 
 
Schoolfotograaf 
Maandag 16 en dinsdag 17 mei komt de fotograaf weer op school. 
Het is heel fijn dat er ook weer broertjes en zusjes mee mogen op de 
foto ! 
Meer informatie voor u als ouder volgt na de meivakantie. 

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

 
 
Belangrijke data cursusjaar 2021-2022 
 
25-04-2022 t/m 06-05-2022: Meivakantie. 
 
Mei 2022: 
16-05 en 17-05: Schoolfotograaf. 
16-05 t/m 20-05: Schoolvoetbaltoernooi 
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. 
 



 

Koningsspelen  
Vanmorgen zijn we de dag begonnen met het zingen 
van het Wilhelmus, daarna hebben we met z’n allen 
lekker genoten van het Koningsontbijt. 
 
De rest van de morgen stond in het teken van de 
Koningsspelen, wat hebben de kinderen het goed 
gedaan en wat was het gezellig samen ! 
 

   

  
 
 
 
Pasen 
Wat hebben we een prachtige Paasviering met elkaar 
gehad in de kerk! Met elkaar mochten we vieren dat 
Jezus voor ons gestorven is en ook weer is opgestaan. 
De kinderen zongen prachtig en hadden zo hard 
geoefend! Ook was het heel erg fijn dat er zoveel 
ouders waren en ruimte was om elkaar weer te 
ontmoeten. Hier zijn we heel dankbaar voor!  

 
 
Grote rekendag 
Op donderdag 31 maart hebben we meegedaan met 
de Grote Rekendag. Het thema was: ‘Bouwavonturen’. 
Bij de start moesten de kinderen raden welk huis bij 
welke juf of meester hoorde, dit was best heel lastig. 
Daarna is elke groep verder gegaan in de eigen klas. 
Groep 1 en 2 hebben onderdelen voor een dierentuin 
ontworpen, groep 3 en 4 hebben onderzocht wat een 
architect doet en hoe zou het zijn om zelf een 
architect te zijn… In groep 5 en 6 hebben ze een model 

voor een huis getekend en ze hebben geleerd hoe je 
een 3D tekening kunt maken. Groep 7 en 8 hebben 
een plattegrond voor een tiny house gemaakt, ze zijn 
bezig geweest met voor- en zijaanzichten en ze 
hebben allerlei circuit spellen gedaan over gebouwen. 
Het was een geslaagde dag; spelenderwijs is er veel 
geleerd en op een leuke manier samengewerkt.  
 
 
Damtoernooi 
Op woensdagmiddag 30 maart is het damtoernooi 
gehouden in het damgebouw De Schuifeldam aan de 
Bisschopsweg. Veel kinderen van de groepen 4 t/m 8 
hadden zich opgegeven voor dit sportieve toernooi. 
De middag startte met de leerlingen uit de groepen 4 
t/m 6. De Wegwijzer deed hier mee met 3 teams. Leuk 
dat er zoveel belangstelling was. Het team met Kim 
Zeggelaar, Louise Bloemendal, Anna Meerveld en Joris 
van Veldhuizen werd heel knap 2e. Zij mogen ook 
meedoen aan het NK dammen voor de welpen op 14 
mei. We wensen dit team veel succes op het NK. De 
andere teams werden 6e en 11e.  Later op de middag 
mochten de teams van de groepen 7 en 8 gaan 
schuiven met de stenen. Twee teams van De 
Wegwijzer gingen de strijd aan. Ze werden heel knap 
4e en 10e. Al het gedam werd door de damvereniging 
DES uit Lunteren beloond met een gratis snack. De 
kinderen hebben hier heerlijk van genoten. Fijn dat dit 
soort toernooien weer plaats kunnen vinden. De 
kinderen hebben ervan genoten.  
 

 
 
 
Schoolvoetbal 
Op maandag 16 mei start het school voetbaltoernooi. 
Op vrijdag 20 mei zullen de finales gespeeld gaan 
worden. Heel veel leerlingen hebben zich opgegeven 
en de teams zijn gemaakt. Ook zijn er weer veel 
trainers gevonden. Ontzettend fijn dat er zoveel 
mensen willen gaan trainen met de kinderen. We 
wensen de teams veel trainingsplezier toe en daarna 
een heel gezellig en sportief toernooi. Succes allemaal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Units groep 1-3 

We hebben de afgelopen tijd 
over kunst gewerkt met de 
groepen 1 t/m 3. Mevr. Nelleke 
Bos heeft ons over kunst verteld 
en verschillende kunstobjecten 
laten zien. In de klassen zijn er 
spelletjes gedaan, gewerkt over 
Mondriaan en met klei en verf 
gewerkt. We hebben met elkaar 
hele mooie kunst gemaakt!  
 

 
 
Units groep 4-5 
Als afsluiting van het thema ‘Weer & water’ zijn we 
met groep 4 en 5 op excursie geweest naar het 
watermuseum. We hebben nagedacht over wat we 
mee nemen als we moeten vluchten voor het water: 
een zwemvest, blikken eten of toch een warme 
deken?  
In het laboratorium hebben we proefjes gedaan met  
water. Erg leerzaam! In het museum mochten we ook 
zelf dingen ontdekken. We konden dammen bouwen, 
een kijkje nemen in het riool en allerlei andere 
spelletjes doen waarmee we dingen leerden over 
water. Het was een leuke & leerzame middag! 
Het volgende thema gaat over ‘Ridders & 
Ruimtevaart’. In de periode tot de zomervakantie gaan 
we ook werken aan een themawerkstuk. We maken 
een werkstuk over een onderwerp waar we meer over 
willen leren. We zijn benieuwd wat wij gaan 
ontdekken!  
 
 
Units groep 6-8  
We hebben afgelopen weken druk gewerkt rondom 
het thema Egyptenaren. We hebben intussen al van 

alles geleerd! Onder andere 
over de piramides en er zijn 
ook veel kinderen die als 
themawerkstuk een echte 
piramide aan het nabouwen 
zijn. Het moet er zo echt 
mogelijk uit komen te zien, 

dus er is ook een grafkist met mummie geknutseld. 
We hebben gehoord over de verschillende soorten 
geloven (o.a. hindoeïsme en Islam) die er zijn en hoe 
belangrijk de Nijl voor de Egyptenaren was. We leren 
ook van alles over de krokodil, een prachtig dier! Nu 
zijn we bezig met de lessen over Afrika en we zullen na 
de meivakantie ook een keer het Afrikamuseum gaan 
bezoeken. In groep 6 zijn er bij het thema Afrika ook al 
gave tekeningen gemaakt.  
 

       
 
 
De Vreedzame School 

Inmiddels hebben we het thema 
‘We dragen allemaal een 
steentje bij’ afgerond. We 
hebben dit thema afgesloten 
met de actiemarkt voor de 
Oekraïne. Wat was het geslaagd! 
Er was eten/drinken, een 
kleedjesmarkt, een springkussen, 

ponyrijden, en je kon zelfs een lammetje knuffelen. In 
de lessen hebben we ook geleerd hoe we allemaal 
kunnen bijdragen aan een Vreedzame Klas, door goed 
naar elkaar te luisteren en te overleggen. Het laatste 
blok van dit jaar (blok 6) gaat over ‘Iedereen is 
anders’. In deze lessen leren de kinderen dat er 
verschillen zijn in hoe je denkt en doet, en leren ze 
respect te hebben voor deze verschillen. We kijken uit 
naar de lessen! 
 
MR-vergadering 
Er vinden wat veranderingen plaats binnen de MR. 
Agnita van Veldhuizen heeft aangegeven te willen 
stoppen, haar taken worden per direct overgenomen 
door Reinier van Eijsden. Dat is erg fijn! Vanaf volgend 
jaar hoopt ook Anneke Kloosterman, onze voorzitster, 
haar taken als MR-lid los te laten. Vanaf volgend jaar 
hoop Wim Snellen in de MR plaats te nemen. Heel fijn 
dat deze beide ouders met ons mee willen denken en 
beide lege plekken zo snel opgevuld zijn! 
Daarnaast is de MR bezig met het opstarten van een 
enquête rondom het thema ‘Duurzaamheid en 
Rentmeesterschap’. Deze kunt u begin volgend 
schooljaar verwachten.  

 
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 en die bereid 
zijn om hier 2 maal per jaar 1,5 uur tijd in te 
investeren.  
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) 
 
 
Zending 
Afgelopen week hebben we 
de actie van de MAF 
afgesloten. We konden het 
prachtige bedrag van  
€ 530,- overdragen namens 
onze school. 
Bedankt voor jullie bijdrage !  
 
 
 
We weten allemaal van de verschrikkelijke oorlog in 
Oekraïne. Op allerlei manieren wordt er geprobeerd 
om de mensen daar en hier te helpen. Dat komt tot 
uiting in gebed, opvang van vluchtelingen, inzamelen 

van hulpgoederen e.d. 
Ook wij willen ons 
steentje bijdragen. 
Naast de actiemarkt van 
22 april gaan we ons 
zendingsgeld inzamelen 
om o.a. hulpgoederen te 
kopen en zo de mensen 

in Oekraïne en de vluchtelingen hier te helpen. 
 
 
 

Gebedsgroep  
Gebed voor mijn kinderen 
Liedtekst 
 
Ik leg de namen van mijn kinderen 
in Uw handen 
graveer Gij ze daarin 
met onuitwisbaar schrift. 
Dat niets of niemand 
ze meer ooit daaruit kan branden, 
ook niet als satan 
ze straks als de tarwe zift 
 
Houdt Gij mijn kinderen vast 
als ik ze los moet laten 
en laat altijd Uw kracht 
boven hun zwakheid staan. 
Gij weet hoe mateloos 
de wereld hen zal haten 
als zij niet in het schema 
van de wereld zullen gaan 
 
Ik vraag U niet mijn kinderen 
elk verdriet te sparen, 
maar wees Gij wel hun troost, 
als ze eenzaam zijn en bang 
Wil om Uws naams wil hen 
in Uw verbond bewaren 
en laat ze nooit van U vervreemden 
nooit, hun leven lang 
en laat ze nooit van U vervreemden 
nooit, hun leven lang 

 
 
 
 
 
 
 

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 18 mei en  
15 juni, inloop vanaf 8.30 uur, op de Klomperweg 110 
bij Jeanine Melissen 
(06-11162371). 
U / jij bent van harte welkom. 
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Centrum Jeugd en Gezin 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt het hele jaar 
door diverse cursussen, themabijeenkomsten en 
voorlichtingen voor kinderen, jongeren en ouders aan. 
Wij doen dit veelal in samenwerking met andere 
organisaties. 
In de bijlage vindt u de activiteiten overzichten tot en 
met de zomervakantie 2022 voor de leeftijd 4-12 jaar. 
Dit betreft activiteiten voor deze leeftijdsgroep maar 
ook voor hun ouders. 
Er kunnen nog activiteiten bij komen die op de 
website aangevuld zullen worden. Kijk voor het 
actuele overzicht, meer informatie en aanmelden 
op https://www.cjgede.nl/is/over-het-cjg-
3/activiteiten 
                            
             
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 school-
maatschappelijk 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 
 
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.            
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