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Trefwoord  

Thema: Slim, weekthema: Ben ik slimmer bezig als ik…. 

Kinderen verkennen deze week mogelijkheden die hen kunnen helpen slim bezig te zijn. Ze bedenken 

voor zichzelf of ze deze manier uit willen proberen. 

In de Bijbelverhalen zien we dat koning Salomo vergeten lijkt te zijn dat God een voorwaarde gesteld 

had. Salomo moest zich aan Gods geboden houden. De verhalen vertellen dat hij niet zo slim was om 

zich hieraan te houden. 

 

Regel van de week 

Ook de volgende week besteden we extra aandacht aan:   

 

We zijn stil tijdens de wisselingen in de 
weekopening en de weeksluiting. 
 

Verlof juf Marieke 

Juf Marieke heeft een kort zwangerschapsverlof gehad, want afgelopen zondag is Liam al geboren. 

Graag willen we juf Marieke, haar man Samuël en zoontje Sem van harte feliciteren met de geboorte 

van hun zoontje en broertje, Liam. 

 

Kinderboekenweek  

In de groepen wordt dagelijks voorgelezen waarbij de leerlingen mogen kiezen waar ze gaan luisteren. 

Dat is leuk om te zien. Het ene lokaal zit vol en het in het andere zitten maar een paar kinderen. Maar 

een dag later is het soms weer andersom. 

Diverse excursies en gastsprekers zijn geweest (of komen nog) om iets te vertellen over hun beroep. 

Dat is heel boeiend.  

 

Fietscontrole 

Gisteren zijn de f ietsen gecontroleerd door een aantal 

vrijwilligers van Veilig Verkeer met hulp van enkele 

ouders. We kunnen melden dat 70% van de f ietsen in 

één keer goedgekeurd is. Dat is een mooi resultaat.  

Alle vrijwilligers bedankt.  

 

Fietscliniq 

Ter voorbereiding op het EK veldrijden dat 6 en 7 

november plaats zal vinden op de VAM-berg zal er 

tijdens de gymles van u kind op 2 of 3 november een 

f ietsclinic worden georganiseerd voor alle kinderen van 

groep 3-8. De kinderen zullen hieraan deelnemen met 

hun eigen f iets, het is daarom van belang dat de 

kinderen die dag met de f iets naar school komen. Wilt u als het niet mogelijk is om uw kind met de 

f iets naar school te laten komen uiterlijk 27 nov. een mail sturen naar inschrijving@todwoensdag.nl. 

Met sportieve groet, Supportteam Kenniscentrum Events & Gezond in Midden-Drenthe 

 

Instroom 4-jarigen 

De kleutergroep vult zich al weer mooi. Om goed zicht te krijgen op de instroom van de rest van het 

schooljaar vragen we u broertjes en zusjes alvast in te schrijven. Kent u andere ouders met potentiële 

nieuwe leerlingen, wilt u die alvast op onze school attenderen? Dan kunnen we daar tijdig op inspelen. 

 



   
 

Kindcentrum De Wegwijzer * Homaat 2 * 9431 MK Westerbork * tel. 0593 – 331305 * www.wegwijzer-westerbork.nl 

 

 

 

Sociale Veiligheidsmonitor 2021 

In het voorjaar van 2021 is er onder de leerlingen van groep 7 en 8 en alle ouders een online-enquête 

gehouden over de sociale veiligheid in onze school. 

Daar stonden vragen in als: 

• Hoe vind je het op school?  
• Hebben jullie een leuke klas? 

• Hoe veilig voel je je op of rond de school? 

• Worden er wel eens spullen van jou gestolen op school? 

• Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van school? 

• In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?  
enz.  

De leerlingen kregen 50 vragen, de ouders 18 vragen. 

De resultaten van deze enquêtes zijn op woensdag 13 oktober tijdens vergadering van de MR 

besproken. 

Het valt op dat de leerlingen van onze school positief zijn over de veiligheid op school. Zij geven de 

school een 8,3 als cijfer en dat is boven het landelijk gemiddelde. Ouders geven de school een 7,7 en 

dat is gelijk aan het landelijk gemiddelde. 

 

Als team van de Wegwijzer hebben we veiligheid hoog in het vaandel staan.  

Bij ons is PBS (Positief Behavior Support) het belangrijke middel om kinderen zich veilig te 

laten voelen in en om school. En ook verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag.  

We zijn daar dagelijks mee bezig. 

 

We zien terug in de beantwoording van de vragen door ouders dat zij suggesties doen op het gebied 

van de verbetering van de veiligheid rond en in de school. Er zijn locaties die veiliger kunnen.  

In de enquête wordt daar niet specif iek op door gevraagd. 

De hulp van ouders bij het behalen van het doel om een veilige school te zijn voor alle kinderen is van 

groot belang. Mocht u als ouders ideeën hebben over het verbeteren van de veiligheid in en om school 

dan horen we dat heel graag van u! U kunt ook de MR-leden hierover aanspreken. 

 

We bedanken iedereen voor het invullen van de enquête.  

Zo werken we samen aan een veilige school. 

 

 

Leerlingenraad 

De oude leerlingenraad heeft samen met juf Karin de ingestuurde 

brieven hebben bestudeerd en geselecteerd. Daarna kon de nieuwe 

raad worden bekendgemaakt. Hier staan de nieuwe leden van de 

leerlingenraad op de foto. Na de herfstvakantie zal er in de nieuwe 

samenstelling vergaderd gaan worden. 

 

 

Herfstvakantie 

Volgende week hebben we herfstvakantie. Veel plezier allemaal! 

 

 

 

Agenda 

• Donderdag 14 oktober – Groep 8 naar bouwbedrijf  

• Vrijdag 15 oktober – Politie-agent / militair en technicus in de bovenbouw 

• 18 – 22 oktober - Herfstvakantie 
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