Nieuwsbrief juli 2021
Kon. Julianalaan 2a, 2231 VD Rijnsburg
tel. (071) 4082759,
Internet: dewegwijzer.pcborijnsburg.nl
Email: info@dewegwijzer.pcborijnsburg.nl

Agenda
1 juli
6 juli
14 juli
15 juli
16 juli
30 aug

Rapportgesprekken
Afscheidsavond groep 8
Kennismaken nieuwe groep
Afscheidsfeest juf Gerrian
Laatste schooldag, alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij
Start nieuwe schooljaar

Van de directie
Ook dit jaar kunnen we zeggen dat we een bijzonder jaar achter de rug hebben. We begonnen
de kinderboekenweek met een bezoek van Karel de Grote; hebben natuurlijk de belangrijke
feestdagen zoals Kerst en Pasen gevierd; het project van de kunstweken gehad en uiteraard
genoten op juffendag! Deze bijzondere vieringen en momenten hebben we in school zoveel
mogelijk door laten gaan, maar daarbij werden de ouders natuurlijk erg gemist. We willen u
nogmaals bedanken voor uw inzet thuis. Dat was van onschatbare waarde!
Ondanks dat Corona door sommige plannen een dikke streep heeft gehaald, hebben we veel
wel kunnen ontwikkelen.
• Aandacht voor creatieve vorming: werken in het creatieve lokaal, project kunstweken
• Digitaal toetsen
• Werken met het rekenmateriaal van Met Sprongen Vooruit
• Werken met leerlijnen bij kleuters: de ontwikkeling van kleuters observeren.
• Digitale weerbaarheid: meedoen aan de week van de mediawijsheid
• Werken met de nieuwe muziekmethode 123Zing
• Het ontwikkelen van nieuwe groepsplannen
• Aandacht voor talentontwikkeling: opleiden van talentbegeleiders in school
• Burgerschap: werken met de nieuwe methode SamSam
• Extra materiaal aangeschaft voor extra ondersteuning leerlingen:
- Programma Letterster voor spelling
- Logo 3000 voor woordenschatonderwijs
• Schilderwerk school
• Nieuwe prikwanden in gangen groepen 3 t/m 8
• Instellen pleincommissie
Voor het nieuwe jaar hebben we weer mooie plannen gemaakt.
Maar we gaan nu eerst genieten van een welverdiende vakantie.
We wensen u en uw gezin veel ontspanning en plezier toe!
Rianne Breedijk
Joska van Zuijlen
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Geboren!
Bij U is de bron
van het leven

Zo iets groots, verborgen in het kleine..
Op 23 april is Eva geboren, de dochter van juf Corina en haar man Ernst. Wat
zijn ze dankbaar voor dit prachtige meisje.
Haar grote zussen Loïs en Danée zijn maar wat trots op haar! Juf Corina is al
op school geweest zodat we haar allemaal konden bewonderen.

Afscheid juf Gerrian
Juf Gerrian gaat afscheid nemen van de Wegwijzer om te gaan
genieten van haar welverdiende pensioen. Volgende week
donderdag wordt een feestelijke dag waarin we haar eens goed in
het zonnetje gaan zetten. Dat mag ook wel na 47 jaar werken in het
onderwijs! Ze heeft vanaf 1978 op de Wegwijzer gewerkt. Vooral in
groep 3 was ze helemaal op haar plek. Het laatste jaar heeft juf
Gerrian zich vooral gericht op de leerlingenzorg. Na de meivakantie
heeft ze samen met juf Maria de zorg voor groep 4 op zich genomen.
Wat zijn we dankbaar dat dankzij deze inzet het onderwijs aan groep
4 door heeft kunnen gaan!
En nu is de tijd van afscheid nemen echt aangebroken. Mogelijk zien we juf Gerrian nog wel
eens terug in school als we haar hulp nodig hebben. Voorlopig mag ze gaan genieten van haar
vrije tijd. We wensen haar daarbij heel veel plezier en gezondheid toe!

Personeel en groepenverdeling
Meester Thomas gaat, na een jaar op De Wegwijzer en De Schakel gewerkt te hebben,
volgend jaar fulltime werken op De Schakel. Dat vinden we op de Wegwijzer jammer, want
meester Thomas is een fijne leerkracht en collega. We wensen hem veel succes en plezier toe
op De Schakel!
Juf Corina is nu nog met zwangerschapsverlof en zal volgend schooljaar een groot gedeelte
van het schooljaar met ouderschapsverlof zijn. Juf Kim is al met zwangerschapsverlof en juf
Marjolein gaat in de zomervakantie met zwangerschapsverlof. We hopen dat alles goed mag
gaan en wensen hen een prachtige tijd toe!

2020-2021

pagina 2

U begrijpt, door het bovenstaande moesten we op zoek naar nieuwe
collega’s. En dat viel echt niet mee. We moesten onze plannen
meerdere keren bijstellen en we hebben vorige week pas onze
laatste collega gevonden maar we zijn er uiteindelijk in geslaagd!
Dank aan de collega’s van ons team voor hun flexibiliteit en
meedenken tijdens dit proces. Hieronder geven we aan wie voor
welke groep staat:
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

juf Gerdi en juf Marjo
juf Jolanda/juf Corina en juf Hanneke
juf Henriette
juf Tamara en juf Sandra
juf Mieke en juf Leonne
juf Melanie
juf Joska en juf Barbara
juf Birgitha/juf Marjolein en juf Inge

We stellen de nieuwe collega’s hieronder kort aan u voor. In de nieuwsbrief na de vakantie
stellen zij zichzelf wat uitgebreider voor.
•
•
•

•
•

Juf Jolanda Heijkoop, gr 2. Zij is een ervaren leerkracht en haar passie ligt bij kleuters.
Zij zal het ouderschapsverlof van juf Corina vervangen.
Juf Tamara Post, gr 4. Zij komt vanuit Zwijndrecht in Rijnsburg wonen en zocht een
baan in de buurt. Dat kwam ons goed uit!
Juf Melanie Harteveld, gr 6. Zij komt uit de banenpool van PCBO. Het afgelopen jaar
heeft juf Melanie gewerkt in gr 0, 5 en 6. Ze kijkt er naar uit om de hele week in gr 6
aan de slag te gaan.
Juf Birgitha Bakker, gr 8. Zij zal juf Marjolein vervangen. Juf Birgitha heeft ervaring in
de bovenbouw en heeft al meerdere vervangingen binnen PCBO verzorgd.
Juf Aveline Kralt, onderwijsassistent. Juf Aveline zal ondersteuning gaan bieden in
groep 1 t/m 3. We kennen Aveline van haar stage bij juf Marjo. We zijn blij dat we haar
de hele week kunnen inzetten!

Binnen het team zijn sommige taken hetzelfde gebleven maar er zijn ook enkele wijzigingen.
We zetten het voor u op een rijtje.
Juf Wendy
Meester Kees
Juf Kim
Juf Sandra
Meester Rik
Juf Elma
Juf Joska
Juf Rianne

onderwijsassistent gr 4 t/m 8, vertrouwenspersoon voor de leerlingen
intern begeleider
leerkracht en intern begeleider
ondersteuning leerlingen
vakleerkracht gym
ICT medewerker
locatieleider, leerkracht gr 7
directeur
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Afscheid groep 8
Dinsdagavond heeft groep 8 een spetterende musical opgevoerd voor hun ouders. Ze hebben
echt geweldig toneelgespeeld, gezongen en gedanst. Daarna volgde het officiële afscheid.
Deze week staan nog een aantal leuke dingen in hun agenda en daarna verlaten ze echt de
Wegwijzer. Lieve Faye, Corine, Danny, Mace, Tigo, Brent, Kevin, Willem, Daan de K, Joëlle,
Bram, Jayden, Daan de M, Luuk, Mika, Ryan, Danique, Philine en Manoek, we geven jullie de
volgende woorden mee:
God geeft jou
voor elke storm een regenboog
voor elke traan een glimlach
voor elk verdriet een belofte
voor moeilijke tijden een zegen
voor ieder probleem
een trouwe vriend om je te steunen
voor elke zucht een prachtig lied
en voor ieder gebed een antwoord

Nieuwe ouders voor de medezeggenschapsraad
Hierbij een bericht vanuit de medezeggenschapsraad van De Wegwijzer. We hebben vanaf de
zomer plaats voor twee nieuwe ouders in de MR. Henry de Koning en Ingrid Hogewoning
hebben aangegeven dat zij aan het einde van hun termijn afscheid willen nemen. Allereerst
wil ik hen namens de andere leden van de MR hartelijk danken voor de inzet die ze de
afgelopen jaren hebben geleverd.
Door dit afscheid zijn er nu twee vacatures binnen de oudergeleding van de MR. Wellicht
vraagt u zich af of dit iets voor u is? Wat doet zo’n MR nu eigenlijk?
De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en personeel. Die zitten beiden met
drie personen in de MR. Er zijn 5 a 6 vergaderingen per jaar waarbij er samen met de directie
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van de school onder meer wordt overlegd over zaken als de begroting, het schoolplan of het
schoolplein.
Door het afscheid van Henry en Ingrid vallen er nu dus twee plaatsen vrij. Gelukkig zijn er al
twee kandidaten die zich actief hebben aangemeld. Dit zijn Petra Glasbergen (moeder Julian
groep 1) en Jan Berkhout (vader Kai groep 1). Daarmee zou de MR direct weer voltallig zijn.
Toch doen we hierbij de oproep aan alle ouders.
Mocht u eveneens interesse hebben in
deelname aan de MR of u wilt er eerst meer over
weten kunt u mij benaderen. Ik wil u vragen mij
dit voor de zomervakantie te laten weten. Dit
kan dus tot vrijdag 16 juli.
Indien er zich geen andere kandidaten
aandienen, zullen de twee verkiesbare plaatsen
worden ingevuld door Petra en Jan. Wanneer er zich meerdere kandidaten aanmelden,
worden er MR verkiezingen uitgeschreven. Die vinden dan na de zomervakantie plaats.
U kunt uw interesse aangeven bij de meester of juf van uw kind. U kunt mij direct bereiken op
06-10920285. Dit nummer staat eveneens vermeld op de informatiekaart.
Met vriendelijke groet,
Klaas de Jong
Jarigen in juli en augustus
Lars van Delft, Danny van Delft, Jesper van Iterson, Sophie v/d Plas,
Lizzie Borst, Tom Borst, Abel van Hoek, Joan Zandbergen, Eva
Wolthaus, Vincent Kralt, Chris Zuijderduijn, Fleur Beekhuis, Sven v.
Iterson, Mijo Kologranic, Rick Noort, Davy v. Egmond. Luuk Kos,
Sophie Verheij, Babette Kralt, Tess de Mare, Anton v. Delft, Sybren
Lootsma, Ela Switala, Jill v/d Gugten, Brent v. Rietschoten, Lotte Star,
Jim de Mooij, Indy v/d Meij, Faye Sneijders, Vienna Stel, Jovani
Iskander, Jake Kuijt, Antonie Kralt, Job v/d Panne, Jay v. Duijn.
Van harte gefeliciteerd allemaal!

Centraal is er weer!
Wat zijn we blij dat we de mensen van Centraal weer op
school mochten ontvangen. Ze waren zelf ook heel blij
dat ze weer op ons plein aan het werk mochten.
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Bijbelrooster
Week 27: 5 t/m 9 juli 2021
De schipbreuk, Handelingen 27:14-44
Paulus in Rome, Handelingen 28:11-31
Zomerweek 1: Week 28/34: 12 t/m 16 juli / 23 t/m 27 aug. 2021
Bidden, Lucas 11:1-13
De vogels in de hemel, Lucas 12:22-34
De gelijkenis van de verontschuldigingen, Lucas 14:15-24
Zomerweek 2: Week 29/35: 30 aug. t/m 3 sept. 2021
Het verloren schaap, Lucas 15:1-10
De verloren zoon, Lucas 15:11-32
De rijke man en de arme Lazarus, Lucas 16:19-31
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