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We wensen  jullie een fijn jaar op Kindcentrum De Wegwijzer. 

 

Voor u ligt de schoolkalender met veel praktische informatie voor dit nieu-

we schooljaar. We hopen dat u de kalender op een zichtbare plaats hangt, 

zodat u steeds op de hoogte bent van alle activiteiten. Zo is het belangrijk 

vrije dagen en studiedagen in de gaten te houden zodat u daarmee in uw 

eigen planning van werk en/of opvang rekening kunt houden. 

Op de website vindt u onze kindcentrumgids. Hierin staat uitgebreide infor-

matie over de school, zowel inhoudelijk als organisatorisch. 

In de driewekelijkse nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alles wat er 

op school speelt. Aanvullingen op het programma kunt u zelf toevoegen op 

de kalender, deze worden telkens via de nieuwsbrief off via Social Schools 

gecommuniceerd.  

Tenslotte willen we u er op attent maken dat als u vragen of opmerkingen 

heeft, u terecht kunt bij de leerkrachten of bij de directie. Blijf niet rond 

lopen met uw vragen of opmerkingen, maar kom naar ons toe! 

Team Kindcentrum De Wegwijzer 

Deze maand  

Op 29 augustus is de eerste schooldag. Vandaag vindt ook de eerste luizen-

controle plaats.  

Welkom in het nieuwe schooljaar! 

Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg! 

K i n d c e n t r u m  D e  W e g w i j z e r  
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Woensdag 

Groep  3/4   8.45-9.30 u    

Groep  5/6   9.30-10.15 u                   

Groep 7/8   11.00-11.45 u 

Donderdag 

Groep  3/4   12.45-13.30 u  

Groep  5/6 en 7/8  13.30-14.15 u  

Deze maand 

In de weken van 5 en 12 september organiseren wij de kennismakings-

gesprekken.  

Van 14 t/m 16 september gaan de groepen 7 en 8 op kamp.  

Op 20 september houden wij de jaarlijkse informatieavond en vindt de 

verkiezing van de nieuwe leerlingenraad plaats.  

Op 21 september heeft groep 3/4 een sportdag. 

Op 22 september heeft groep 5/6 een sportdag. 

Op 23 september heeft groep 7/8 een sportdag.  

Op 27 september houden wij de eerste MR/OC-vergadering van dit 

schooljaar.  

Op 28 september heeft het hele kindcentrum een studiedag. Opvang en 

onderwijs zijn dan dicht.  

Gymnastiekrooster 

Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg! 

K i n d c e n t r u m  D e  W e g w i j z e r  
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Groep 1/2: juf Rosanne en juf  Gea 

r.gerth@ckcdrenthe.nl en g.robertus@ckcdrenthe.nl 

Groep 3/4:  juf Ineke, en juf Elly 

i.niemeijer@ckcdrenthe.nl en e.vanklinken@ckcdrenthe.nl 

Groep 5/6:  juf Manon 

m.tenhoff@ckcdrenthe.nl                     

Groep 7/8: juf Rona en een invaller                    

r.schuitema@ckcdrenthe.nl en ...                     

Intern begeleider: juf Geertje (Elke woensdag) @ckcdrenthe.nl                                                                    

Onderwijsassistent: juf Anniek  en …...                                     

a.bouwers@ckcdrenthe.nl 

Deze maand 
Op 4 oktober houdt onze Activiteiten Commissie een vergadering.  

Op 5 oktober start de kinderboekenweek. Hier besteden we in alle 

groepen aandacht aan. In groep 5/6 start vanaf vandaag ook het pro-

ject Leeskoorts. 

Van 17 tot en met 21 oktober hebben de kinderen vrij i.v.m. de herfst-

vakantie.  

Groepsindeling en leerkrachten 

Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg! 

K i n d c e n t r u m  D e  W e g w i j z e r  
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Wij zijn een Positive Behavior Support school.  PBS is een methodiek 
met als doel een veilig en positief schoolklimaat te (blijven) creëren dat 
alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden 
onderwijs.  Om dit te bereiken is PBS gericht op het versterken van 
positief gedrag en het voorkomen van probleemgedrag.  

Om een veilige schoolomgeving te bevorderen hanteren we gedrags-
verwachtingen vanuit drie kernwaarden. De kernwaarden zijn: veilig-
heid, respect en verantwoordelijkheid.  Vanuit deze kernwaarden zijn 
gedragsverwachtingen opgesteld voor de verschillende ruimtes in en 
rondom school. Daarnaast hebben we gedragsverwachtingen opgesteld 
voor in de klassen. Deze verwachtingen worden in lessen aangeboden, 
geleerd en herhaald en zijn zichtbaar aanwezig middels foto’s in de 
school.  
 

Deze maand 

Op dinsdag 8 november houden we leesgesprekken in groep 7.  

Op vrijdag 11 november is het Sint Maarten. 

Op dinsdag 15 november gaat groep 7/8 op bezoek bij de schrijfster 

Janny van der Molen.  

Op donderdag 17 november trekken de groepen 5 t/m 8 lootjes voor 

de viering van Sinterklaas. 

Op vrijdag 18 november is het jaarlijkse trefbaltoernooi voor groep 5 en 

6.  

Op dinsdag 22 november houdt de MR/OC een vergadering.  

PBS 

Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg! 

K i n d c e n t r u m  D e  W e g w i j z e r  

  Harm Tiesingstraat 74 

9571 AZ 2e Exloërmond 

0599-671206 

dewegwijzer@ckcdrenthe.nl 

November 2022 

ma di wo do vr za zo 

31 okt. 1 

 

2 

 

3 4 5 6 

7 8 Leesge-

sprekken 

groep 7 

9 10 

 

11 Sint 

Maarten 

 

12 

 

13 

 

14 15 Schrij-

versbezoek 

gr. 7/8 

16 17  

Lootjes trek-

ken 

18 Trefbal-

toernooi 

groep 5/6 

19 

 

20 

21 22 

MR/OC 

 

23 

 

24 

 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 29 

 

30     



Elke dag m.u.v. de woensdag: van 8.30-14.30 uur 

Woensdagmorgen: tot 12.30 uur 

 

Donderdagmiddag zijn groep 1 en 2 vrij. 

Vrijdagmiddag zijn de groepen 1 t/m 4 vrij.  

Iedere morgen hebben de kinderen een korte pauze en dan mogen ze 

hun meegebrachte fruit en drinken nuttigen.  

Als de kinderen jarig zijn, mogen ze op een (liefst gezonde)  traktatie 

trakteren in de klas. Voor de leerkrachten hoeft geen traktatie meege-

nomen te worden.  

Deze maand 

Op  maandag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest op ons kind-

centrum.  

De kerstviering houden wij op donderdag 22 december ‘s avonds. We 

hopen het dit schooljaar weer met alle ouders te kunnen vieren.  

Op 23 december hebben alle kinderen ‘s middags vrij. 

Op maandag 26 december start de kerstvakantie tot en met  vrijdag 6 

januari.  

Schooltijden 

Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg! 

K i n d c e n t r u m  D e  W e g w i j z e r  

  Harm Tiesingstraat 74 

9571 AZ 2e Exloërmond 

0599-671206 

dewegwijzer@ckcdrenthe.nl 

December 2022 

ma di wo do vr za zo 

   1 2 3 4 

5  

Sinterklaas 

6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22  

Kerstviering 

23 

Middag alle 

kinderen vrij 

24 25 

26 27 28 29 30 31  



Als leerlingen vanwege ziekte of andere omstandigheden niet naar 

school kunnen komen, dan verwachten we ’s morgens vroeg een per-

soonlijk bericht middels  een telefoontje, briefje of via de Social Schools 

app.  

Als een leerling zonder kennisgeving afwezig is, neemt de school altijd 

contact op om te vernemen wat er aan de hand is. 

Als er een aanleiding is om vrij te vragen voor leerlingen tijdens regulie-

re schooltijden, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de 

directeur. Zij zal beoordelen of al dan niet voldaan kan worden aan het 

verzoek. 

Op de website staat beschreven aan welke wettelijke eisen (zie de 

Leerplichtwet) de aanvraag moet voldoen. U kunt een formulier voor 

een verzoek om verlof tijdens schooltijd bij de directeur ophalen. 

Deze maand 

Op maandag 9 januari gaan we weer naar school en vindt gelijk de 

hoofdluiscontrole plaats.  

Op dinsdag 10 januari heeft de AC een vergadering.  

Op maandag 16 januari starten de toetsweken.  

 

 

Ziekmelding 

Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg! 

K i n d c e n t r u m  D e  W e g w i j z e r  
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Wilt u iets vragen aan de leerkracht? Wij willen dan graag dat u even 

een afspraak maakt. Vlak voor schooltijd is meestal niet zo’n geschikt 

moment. 

We hebben de inloop vanaf 8.15 uur. Vanaf dat moment zijn de kin-

deren van harte welkom op school. De leerkracht doet het hek open. 

Vanaf 8.15u kunt u de kinderen van groep 1 en 2 bij het hek aan de 

leerkracht overdragen.  

 

De kinderen van groep 1 en 2 kunnen via de onderbouwingang naar 

binnen. De kinderen van de groepen 3 en 4 gaan via de centrale ingang 

naar binnen en de groepen 5 t/m 8 gaan via de bovenbouwingang naar 

binnen.  

 

 

Deze maand 
Op  woensdag 8 februari is er een studiedag voor het onderwijsteam. 

Alle schoolkinderen zijn dan vrij, de opvang is wel open.                        

Op dinsdag 21 februari houdt de MR/OC een vergadering.                    

Op  vrijdag 24 februari gaan de rapporten mee naar huis.  

 

 

Wist u dat? 

Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg! 

K i n d c e n t r u m  D e  W e g w i j z e r  
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We werken met een continurooster. Alle kinderen eten op school, 

onder leiding van de eigen leerkracht. Er zijn afspraken over hoe het 

eetmoment dient te verlopen, zodat er een prettige eet-, speel– en 

werksfeer tussen volwassenen en kinderen gerealiseerd kan worden. 

Na het eten spelen de kinderen buiten onder leiding van de pleinwacht.  

 

Deze maand 

Op  dinsdag 7 maart heeft de AC weer een vergadering.  

Op woensdag 22 maart heeft het hele kindcentrum vrij i.v.m. een stu-

diedag van het team. Alle kinderen van zowel opvang als onderwijs zijn 

dus vrij.  

 

 

Tussen de middag 

Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg! 

K i n d c e n t r u m  D e  W e g w i j z e r  
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De leden van de MR zijn: 

Petra Komdeur (namens de ouders) 

Hans van Deest (voorzitter, namens de ouders) 

Ineke Niemeijer (namens het team) 

Manon ten Hoff (namens het team) 

U kunt de MR bereiken op mr.dewegwijzer@ckcdrenthe.nl 

OC 
De leden van de OC zijn: 

Angelique Boven (voorzitter) 

Mariette Lokate                                                                                          

Rianne Fennema-Bos  

U kunt de OC bereiken op oc.dewegwijzer@ckcdrenthe.nl 

Deze maand 

Op dinsdag 4 april houdt de opvang een informatieavond voor ouders. 

U bent van harte welkom.                                                                             

Op  donderdag 6 april vieren wij met de kinderen de Paasviering. Aan-

sluitend zijn ze een lang weekend vrij.                                                          

Op vrijdag 14 april is het jaarlijkse voetbaltoernooi voor groep 7/8.     

Op dinsdag 18 en woensdag 19 april is de eindtoets voor groep 8.       

Op vrijdag 21 april vieren we de Koningsspelen.  Aansluitend start de 

meivakantie.  

MR 

Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg! 

K i n d c e n t r u m  D e  W e g w i j z e r  

  Harm Tiesingstraat 74 

9571 AZ 2e Exloërmond 

0599-671206 

dewegwijzer@ckcdrenthe.nl 

April 2023 

ma di wo do vr za zo 

     1 2 

3 4  

Ouderavond 

opvang 

5 6  

Paasviering 

7 8 9 

10 11 12 13 14 Voetbal-

toernooi 

groep 7/8 

15 16 

17 18 Eindtoets 

groep 8 

19 Eindtoets 

groep 8 

20 21 Konings-

spelen 

22 23 

24 25 26 27 Konings-

dag 

28 29 30 



In september 2022 starten de voorstellingen van het Podiumplan van 

‘Kunst en Cultuur Drenthe’ weer.  

Dit betekent dat uw kind ook dit schooljaar weer kennismaakt met 

professionele voorstellingen. 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vraagt scho-

len aandacht te besteden aan kunst- en cultuureducatie. Het Cultuur-

plan, aangeboden door Kunst & Cultuur Drenthe, biedt onze school de 

mogelijkheid structureel en laagdrempelig aandacht te besteden aan 

de kunstdisciplines: nieuwe media, beeldend, dans, drama, erfgoed, 

literatuur en muziek. Elk jaar staat voor uw kind een andere discipline 

centraal. 

De voorstellingen worden in de loop van het schooljaar ingeroosterd. U 

wordt via de nieuwsbrief/ Social Schools op de hoogte gehouden. 

Deze maand 

Op  dinsdag 9 mei houdt de AC weer een vergadering.  

Op donderdag 18 en vrijdag 19 mei zijn de kinderen vrij i.v.m. Hemel-

vaartsdag. Op 19 mei is de opvang wel open.  

Op maandag 29 mei zijn alle kinderen vrij i.v.m. Tweede Pinksterdag.  

Kunst en cultuur 

Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg! 

K i n d c e n t r u m  D e  W e g w i j z e r  
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In samenwerking met de ‘Bibliotheek op school’ organiseren we voor de 

verschillende groepen activiteiten om het lezen te bevorderen. Alle groe-

pen kunnen wekelijks onder schooltijd een boek lenen in de bibliotheek. De 

kinderen van groep 1 en 2 nemen het boek mee naar huis.  De kinderen 

maken zo kennis met verschillende boeken en kunnen thuis voorgelezen 

worden. De bibliotheek nodigt elk jaar een schrijver of illustrator van kin-

derboeken uit die de kinderen vertelt over zijn werk en voorleest uit een 

eigen boek. Ook wordt er ieder jaar aandacht besteed aan de Kinderboe-

kenweek die een wisselend thema heeft. In de groepen wordt dagelijks 

gelezen door alle kinderen, met en zonder begeleiding van de leerkracht.  

Op woensdag na schooltijd is er gelegenheid voor alle kinderen om boeken 

te lenen en deze thuis te lezen.  

Deze maand 

Op  vrijdag 2 juni organiseert onze AC een feest voor het hele kindcentrum.  

Op maandag 5 juni starten de toetsweken.  

Op dinsdag 13 juni houdt de MR/OC een vergadering.  

Op dinsdag 27 juni gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis.  

Op woensdag 28 juni is er een studiedag voor het onderwijs. De opvang is 

gewoon open.  

 

 

 

Leesbevordering 

Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg! 

K i n d c e n t r u m  D e  W e g w i j z e r  
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Op vrijdag 14 juli gaan de rapporten mee naar huis.  

Op dinsdag 18 juli nemen wij afscheid van groep 8. 

Op vrijdag 21 juli om 12.00 uur start de vakantie voor alle kinderen.  

 

Deze maand 

Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg! 

K i n d c e n t r u m  D e  W e g w i j z e r  
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