
 

Pagina 1 van  2 

2022-2023 
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Geachte ouder(s)/verzorger(s) 
In het kort treft u hierbij enkele belangrijke items en 
gegevens die betrekking hebben op de school van uw 
kind(eren). Uitgebreide informatie vindt u in de digitale 
schoolgids 2022-2023, die u (na de vakantie) kunt 
downloaden van onze website 
www.dewegwijzerlunteren.nl  
Heeft u toch nog vragen, dan horen we graag van u! 
 
Ons onderwijs 
Talentvol en toekomstgericht onderwijs. We gaan 
verder met het kijken naar kwaliteiten van de leerlingen 
en ook het samenwerkend leren wordt verder versterkt. 
We werken verder aan een positief groepsklimaat en 
leefklimaat in onze school. Dit doen we aan de hand van 
het programma van De Vreedzame School. Ook werken 
we een weer deel van de middag in units, namelijk unit 
1 (groep 1-3), unit 2 (groep 4-5) en unit 3 (groep 6-8). 
We oriënteren ons op een nieuwe methode hiervoor. 
 
Schooltijden 
We werken met een continurooster. Elke dag van 8.30 
uur tot 14.30 uur uitgezonderd de woensdag, want dan 
eindigt de  schooldag om 12.30 uur. De leerlingen van 
groep 1 t/m 4 hebben ook de vrijdagmiddag vrij en dus 
les tot 12.30 uur.  
 
Als ouder actief op de school 
We stellen het erg op prijs dat veel activiteiten plaats 
kunnen vinden dankzij de hulp en inzet van actieve en 
betrokken ouders. Via de contactouders van de groep 
kan het gebeuren dat tussentijds de contactouder u 
benadert voor hulp. Een greep uit de lijst van 
activiteiten waarbij uw hulp onmisbaar is: Hulp bij het 
lezen op school, hulp bij buitenschoolse activiteiten, 
luizenmoeders, begeleiding en vervoer excursies, 
begeleiding schoolreizen, pleintoezicht enz. 
 
Daarnaast zijn er ook nog andere functies die bekleed 
kunnen worden door ouders/verzorgers: 
- Lid Medezeggenschapsraad (ouder geleding); 
- Lid Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(oudergeleding). 
 
 

De Wegwijzer 
Talentvol en toekomstgericht onderwijs! 

 
 

Veel gestelde vragen 
Mag mijn kind eerder naar huis? 
We verzoeken u vriendelijk bezoeken aan de tandarts, 
logopedist en huisarts zo mogelijk buiten de schooluren 
plaats te laten vinden. Indien dit niet mogelijk is graag 
de leerkracht hierover vroegtijdig in kennis stellen. 

Is extra schoolverlof mogelijk? 
Verlof buiten de schoolvakanties wordt slechts bij hoge 
uitzondering toegekend als er gewichtige redenen zijn. 
De directie kan u voorzien van informatie. Indien u een 
verlofaanvraag heeft wilt u deze dan vroegtijdig 
indienen? Dit kan via onze website. 

Welke informatieavonden worden er voor 
ouders/verzorgers georganiseerd? 
Gedurende het jaar zijn er diverse contactmomenten 
tussen ouders/verzorgers en leerkrachten. Aan het 
begin van het schooljaar houden we de 
informatieavonden, de startgesprekken met 
ouders/verzorgers en de spreekavonden naar 
aanleiding van het rapport. 
 
Adresgegevens school 
De Wegwijzer, Kerkhoflaan 27 
6741 BN  Lunteren, tel. 0318-482122 
e-mail: basisschooldewegwijzer@smdb-lunteren.nl 
website: www.dewegwijzerlunteren.nl 
 
Gegevens M.T.  
Dhr. Albert van der Blom  
Directeur 
Mw. Christa van Harn  
Onderbouwcoördinator groep 1-3 en peuterspeelzaal 
Mw. Astrid Groeneveld  
Bovenbouwcoördinator groep 4-8 en Intern begeleider 
groep 1 t/m 8 en peuterspeelzaal 
 
Peuterspeelzaal en BSO 
Mw. Mariska van Harten  
Coördinator kinderopvang  
 
Tot slot 
Elk kind is anders en heeft zo zijn of haar specifieke 
gaven en talenten. Dat maakt ons onderwijs zo 
gevarieerd en uitdagend. Onze uitdaging is dat we zo 
bezig willen zijn met kinderen, dat we hen prikkelen en 
onderwijskundig op maat bedienen. Dit in samen-
werking met u als ouders/verzorgers. 
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Belangrijke data cursusjaar 2022-2023. 
 
Augustus 2022: 
22-08: Eerste schooldag. 
25-08: Startactiviteit / informatieavond. 
 
September 2022: 
08-09:  Startgesprekken. 
13-09: Startgesprekken. 
19-09: Inloopmorgen (8.30 – 8.45 uur). 
 
Oktober 2022: 
05-10:   Start christelijke Kinderboekenweek. 
14-10: Afsluiting christelijke Kinderboekenweek.   
31-10: Studiedag, leerlingen vrij. 
31-10:   Hervormingsdag. 
 
24-10-2022 t/m 28-10-2022: Herfstvakantie. 
 
November 2022: 
02-11: Dankdag. 
03-11:   Algemene Ledenvergadering. 
09-11: Nationaal schoolontbijt. 
15-11: Inloopmorgen (8.30 – 8.45 uur). 
17-11: Spreekavond. 
22-11: Spreekavond. 
 
December 2022: 
02-12: Sinterklaasfeest. 
22-12:  19.00 uur: Kerstvieringen groepen 1 t/m 3 (met 
  ouders/verzorgers) en groepen 4 t/m 8 (met  
  leerkrachten). 
23-12: Groepen 1 en 2 vrij. 
   12.30 uur: Start Kerstvakantie groep 3 t/m 8. 
 
26-12-2022 t/m 06-01-2023: Kerstvakantie. 
 
Januari 2023: 
09-01: Aanvang school om 8.30 uur (normale tijd). 
25-01:  Inloopmorgen (8.30 – 8.45 uur). 
29-01: Schoolkerkdienst. 
 
Februari 2023: 
02-02: Roostervrije dag, leerlingen vrij. 
08-02: Rapport mee. 
09-02: Spreekavond. 
14-02: Spreekavond. 

24-02: Studiedag, leerlingen vrij. 
 
27-02-2023 t/m 03-03-2023: Voorjaarsvakantie. 
 
Maart 2023: 
08-03: Biddag. 
29-03:   Grote Rekendag 
30-03: Inloopmorgen (8.30 – 8.45) uur en open  
  klasmorgen (nieuwe gezinnen). 
 
April 2023: 
05-04: 19.00 uur: Paasviering in de Maranathakerk 
   (leerlingen, ouders/verzorgers en personeel) 
06-04: 12.30uur: Paaslunch - leerlingen 13.30 uur vrij. 
    
07-04-2023 t/m 10-04-2023: Goede Vrijdag en Pasen 
 
18-04 t/m 20-04: Centrale eindtoets groep 8. 
21-04:   Koningsontbijt; Koningsspelen. 
27-04:   Koningsdag, leerlingen vrij. 
 
24-04-2023 t/m 05-05-2023: Meivakantie. 
 
Mei 2023: 
08-05 en 09-05: Schoolfotograaf. 
08-05 t/m 12-05: Schoolvoetbal. 
18-05: Hemelvaartsdag (vrij). 
19-05:  Dag na Hemelvaart (vrij). 
29-05:  Tweede Pinksterdag (vrij). 
30-05:  Studiedag, leerlingen vrij. 
 
Juni 2023: 
02-06: Inloopmorgen (8.30 – 8.45 uur). 
17-06:   Afsluiting schoolorkest groep 3, 4 & 5 (14 uur) 
20-06: Roostervrije dag, leerlingen vrij. 
22-06: Spreekavond. 
23-06: Rapport mee. 
26-06 t/m 28-06: Schoolkamp groep 8. 
29-06: Schoolreis. 
 
Juli 2023: 
03-07: Afscheidsavond leerlingen groep 8, 19.00 uur. 
06-07: Kennismaking nieuwe groep, 11.15-12.00 uur. 
07-07:  11.00 uur: Start Zomervakantie. 
 
10-07-2023 t/m 18-08-2023: Zomervakantie.            


