NIEUWSBRIEF

30 augustus 2021, UITGAVE 2

EVEN VOORSTELLEN

In deze nieuwsbrief stellen de
nieuwe teamleden zich voor.

WE ZIJN WEER BEGONNEN.
We zijn weer gestart. Fijn om alle kinderen en ouders
weer op school te zien. Er zijn dit jaar veel nieuwe
teamleden gestart en daarom stellen zij zich in deze
nieuwsbrief aan u voor.
Deze week vinden de omgekeerde 10 minuten
gesprekken plaats.

AUGUSTUS

Het team van de Wegwijzer

OMGEKEERDE 10 MINUTEN
EERSTE SCHOOLDG
GESPREKKEN

LOGOPEDIE OP SCHOOL

MAANDAG 30 AUG – VRIJDAG 3 SEPT

SEPTEMBER

De zomervakantie is voorbij, de scholen zijn weer begonnen.
Ik hoop dat iedereen een fijne zomer heeft gehad! Sinds dit
schooljaar is er logopedie op school vanuit onze praktijk
‘Logopedie is leuk’. Logopedie is leuk is ontstaan vanuit het
hier en nu: wij vinden logopedie leuk! Het is een prachtig vak
en wij zien het als dankbaar werk om te bouwen aan een
belangrijke vaardigheid voor jong en oud: communicatie.

MARGEMIDDAG
MAANDAG 13 SEPTEMBER

Alle leerlingen zijn om 12:00uur vrij.

Onze aanpak is gericht op positiviteit, discipline, innovatief
bezig zijn en verstand hebben van je vak. Als iets leuk is, dan
heb je er zin in en ontstaat er energie om het aan te pakken!
De kans van slagen wordt aanzienlijk vergroot. Wij hebben in
ieder geval plezier in ons werk en helpen je graag verder.
Een logopedist heeft een breed werkveld. Voor onder andere
spraak- en taalproblemen, slikproblemen, stemklachten of
moeite met lezen en/of letters en spelling kunnen u en / of uw
kind bij mij terecht. Voor vragen, opmerkingen of kort overleg
kunt u gerust contact opnemen. Twijfelt u of een logopedist
bij uw hulpvraag hulp kan bieden? Neem ook dan gerust
contact op. Mijn telefoonnummer is 06 15 68 85 59, maar
mailen mag ook naar brenda@logopedieisleuk.nl. Ik zal op de
woensdag aanwezig zijn op De Wegwijzer.
Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten in de wandelgangen, op het
schoolplein of te helpen bij uw hulpvraag!
Brenda Swart - Snijdood
Logopedist bij Logopedie is leuk

KINDERFYSIOTHERAPIE
Mijn naam is Jantine Booij en ik ben kinderfysiotherapeute
bij Fysie op Kids.
Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun motoriek.
Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt.
Bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van
het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun
ontwikkeling.
Ze hebben meer oefening nodig om bepaalde
vaardigheden onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren
met minder mogelijkheden optimaal te bewegen. In deze
gevallen wordt de kinderfysiotherapeut ingeschakeld. Dit
kan op uw eigen verzoek maar kan ook op advies vanuit de
leerkracht of IB-er zijn.
De kinderfysiotherapie wordt volledig vergoed vanuit de
basisverzekering.
In de praktijk oefen en begeleid ik kinderen van 0 tot 18
jaar met verschillende en zeer uiteenlopende hulpvragen.
Op CBS de Wegwijzer behandel ik kinderen die moeite
hebben met hun fijne motoriek (kleuren, knippen,
schrijven etc.) en grove motoriek (moeite met het
handhaven van evenwicht, niet goed mee kunnen komen
met gymnastiek, moeite met balvaardigheid etc.)
Spelenderwijs oefenen om (nieuwe) vaardigheden aan te
leren en te verbeteren zodat een kind het uiteindelijk vol
vertrouwen alleen kan, vind ik een van de leukste dingen
van mijn vak.

Brenda Swart

Jantine Booij

CBS De Wegwijzer
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Heeft u vragen over de motoriek van uw kind of wilt u
meer informatie over kinderfysiotherapie? Neem dan
gerust contact met mij op via 06-28180135 of
via jcbooij@kinderfysiotherapie-praktijk.nl.

www.cbs-dewegwijzer.nl

●

Prunusstraat 74, 9731LE Groningen

Voorstellen

Jolanda Groenewold - Teamleider
Mijn naam is Jolanda Groenewold, 32 jaar en ik woon samen met mijn man en zoontje
(1 jaar) in Nieuwe Pekela. Ook onze roedel van 9 Siberische Husky’s woont bij ons op
de boerderij. We zijn dan ook vaak in het bos te vinden.
Vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam op CBS de Wegwijzer als teamleider (adjunctdirecteur). Hiermee neem ik het stokje van Annette van ’t Hof over. Op maandag,
dinsdag en donderdag werk ik als teamleider en op woensdag sta ik voor groep 1/2a.
Voor de ouders van groep 3 t/m 5 ben ik het aanspreekpunt op school. Jullie kunnen
mij bereiken via Social Schools of telefonisch op het telefoonnummer van de school.
Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan op deze school en hoop jullie binnenkort te
Anita
– Intern begeleider
mogenGroen
ontmoeten.
Mijn naam is Anita Groen en ik mag per 1 augustus op de Wegwijzer de functie van Intern begeleider voor
groep 1 t/m 3 vervullen op de dinsdag en woensdag. Ik heb ruim 30 jaar ervaring in het onderwijs opgedaan
als groepsleerkracht, remedial teacher, ambulant begeleider en intern begeleider. Deze ervaring kan ik nu
mooi gebruiken om goed mee te kunnen denken in wat goed is voor "onze" kinderen.
Ik verheug me op een mooi schooljaar waarin (hopelijk) weer meer ruimte is voor ontmoeten!

Marloes van Echtelt – Groep 3b
Hallo allemaal, Ik ben Marloes van Echtelt en sinds dit schooljaar vier dagen per week werkzaam op cbs de
Wegwijzer. Ik ben twee jaar geleden afgestudeerd van de Academische PABO en ben 25 jaar. Op woensdag
en donderdag sta ik voor groep 3b. Op maandag en vrijdag ondersteun ik bij het leesonderwijs in
verschillende groepen en ben ik in de bovenbouwgroepen te vinden. Ik woon samen met mijn vriend in de
stad Groningen en houd van voetballen, wielrennen, spelletjes doen en lezen. Ik heb erg veel zin in dit
schooljaar!
Caesar de Jong – Groep 5
Mijn naam is meester Caesar, 25 jaar en ik begin dit jaar op CBS de Wegwijzer. Afgelopen schooljaar heb ik de
PABO afgerond en ik sta te popelen om te beginnen op school! Ik zal op de maandag, dinsdag en woensdag
werkzaam zijn. De woensdag ben ik te vinden in groep 5 en de rest van de dagen ga ik de leerkrachten van de
middenbouw ondersteunen. In de rest van de week volg ik nog Pre-master onderwijswetenschappen. Ik hoop
tijdens de lessen mijn gitaar in te kunnen zetten om lekker muziek met elkaar te maken! Ik heb er onwijs veel
zin in.
Hinke van der Linden – Groep 1/2C
Mijn naam is Hinke van der Linden. Sinds deze maand ben ik werkzaam op De
Wegwijzer. Op donderdag en vrijdag geef ik les aan groep 1/2C. Ik geniet erg van de
spontaniteit van deze jonge kinderen! Ik ben 23 jaar en woon samen met mijn vriend
in Groningen. In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig. Ook hou ik van hardlopen en
lezen. Naast het lesgeven ben ik aan het studeren. Komend jaar volg ik de master
Onderwijswetenschappen wat gaat over het verbeteren van het onderwijs. Ik heb veel
zin in het komende jaar en zie er naar uit u beter te leren kennen. Tot ziens op De
Wegwijzer!
Jeroen Remerie – Groep 6b
Mijn naam is Jeroen Remerie, deze week ben ik begonnen als leerkracht in groep 6b. Ik ga hier Lisanne
vervangen die over enkele weken met zwangerschapsverlof zal gaan. Het afgelopen jaar heb ik in
Kloosterburen gewerkt voor de groepen 5 en 6. Het jaar daarvoor heb ik de PABO afgerond. Ik ben
zijinstromer; door toeval in mijn vorige baan ben ik in aanraking gekomen met het onderwijs. Dat was zo'n
mooie ervaring dat ik besloot als leerkracht te willen werken. Daarvoor heb ik lange tijd gewerkt als HRadviseur.

Marije Timmerman – Groep 7b
Mijn naam is Marije Timmerman. Ik ben 30 jaar oud en woon sinds kort in het mooie
Groningen. Daar ben ik naartoe verhuisd om te beginnen aan mijn eerste baan als
leerkracht! Daarvoor heb ik een aantal jaar als ZZP’er gewerkt binnen het sociale
domein. Ik sta sinds deze week naast meester Jelmer voor groep 7b. Je kunt me daar
vinden op de maandag, dinsdag en woensdag. De afgelopen week was een spannend
begin, maar ik vond het erg leuk om de leerlingen van groep 7b te ontmoeten!
Nog even wat meer over mezelf. Ik hou van lezen, muziek luisteren, tennissen en van
filosoferen. De afgelopen jaren heb ik me in studie en werk bezig gehouden met
pedagogische taken van onderwijs en met het verhogen van motivatie bij leerlingen.
Ik hoop daar dit schooljaar ook een bijdrage aan te kunnen leveren. Samen met groep
7b en meester Jelmer maken we er vast een leuk en leerzaam jaar van. Ik heb er in
ieder geval zin in!
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Laura Visser – LIO stagiaire Groep 4b
Ik ben juf Laura en doe komend half jaar mijn LIO-stage hier op school in groep 4b.
Op de dinsdag, woensdag en donderdag zal ik in deze groep zijn. Ik zit in het
laatste jaar van de Academische Pabo hier in Groningen. Na dit halve jaar LIOstage ga ik nog een aantal vakken volgen en dan hoop ik voor de zomer klaar te
zijn met mijn opleiding.
Spreek mij gerust aan op het schoolplein mocht u vragen hebben of mij beter
willen leren kennen. Ik kijk er in ieder geval naar uit om het komende half jaar les
te gaan geven in groep 4b!

Frank Breur – LIO stagiaire Groep 6a
Ik ben Frank Breur, 22 jaar jong en ben woonachtig in Groningen. Vanaf het begin van dit schooljaar tot
en met januari zal ik mijn LIO lopen op de Wegwijzer. Ik sta maandag, dinsdag en woensdag voor de klas
in groep 6a en ik heb er superveel zin in. Ik zal komende tijd in de ochtend op deze dagen buiten staan
zodat we elkaar beter kunnen leren kennen mocht je dat graag willen. Schroom niet om langs te komen
voor een praatje. Ik heb er nogmaals erg veel zin in en samen met juf Vera gaan we een hopelijk leuk en
leerzaam jaar tegemoet.
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