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ACTIVITEITEN 

In de maand oktober zijn verschillende activiteiten 

gepland: De Kinderboekenweek, de week tegen pesten, 

en na de herfstvakantie het opstarten van de verlengde 

schooldag. We zijn blij dat we met de kinderen samen 

weer meer activiteiten kunnen doen.   

Ook is de nieuwe website online, neem gauw een kijkje.  

www.cbs-dewegwijzer.nl  

 
Het team van de Wegwijzer 
 

 

 

 

Vanaf 20 september gelden er nieuwe 
quarantaineregels. Als een kind in de klas besmet is met 
het coronavirus, hoeft in principe niet meer de hele klas 
in quarantaine. Bij uitbraken met meerdere 
besmettingen kan de GGD nog wel adviseren om in 
quarantaine te gaan.  
 
Vanaf 25 september geldt in het basisonderwijs dat 
onderwijspersoneel onderling geen 1,5 meter afstand 
hoeft te houden. We adviseren ons personeel dat niet als 
immuun wordt gezien, twee keer per week preventief 
een zelftest te doen.  
 
Een aantal basisregels blijven gelden: 

• Was regelmatig de handen met water en zeep 
voor meer dan 20 seconden. 

• Wie corona gerelateerde klachten heeft, blijft 
thuis. (zie nieuwe beslisboom onder aan deze 
nieuwsbrief) 

•  Wie positief test op corona blijft ook thuis. 

• We zorgen voor voldoende frisse lucht in de 
scholen.  

• Op onze scholen blijven we alert op het 
coronavirus en als er besmettingen zijn, nemen 
wij contact op met de GGD Groningen. 
 

Brengen en halen  
Voor onze school blijven de regels over het halen en 
brengen van uw kind in elk geval tot de herfstvakantie 
van kracht. Na de herfstvakantie gaan we kijken of we 
het ‘kijkje in de klas’ in de groepen 1 t/m 3 kunnen 
opstarten en een koffiemoment voor ouders.  
We zijn blij met de nieuwe versoepelingen die ons 

langzaam maar zeker weer in de richting van het ‘oude 

normaal’ brengen. Hopelijk kunnen we u binnen 

afzienbare tijd weer in onze school begroeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKTOBER 

 

 

 

Let op wijziging:  

 

* Donderdag 23 december 16:30-18:30uur 
Kerstviering 
* Vrijdag 24 december  
Alle kinderen om 12:00uur vrij.  

 
  

6 OKTOBER T/M 17 OKTOBER 

 

KINDERBOEKENWEEK 

27 september 2021, UITGAVE 3 

KINDERBOEKENWEEK  

In deze nieuwsbrief informatie over 

de verlengde schooldag, het 

kindteam, week tegen pesten en de 

kinderboekenweek.   

CORONAMAATREGELEN 27 SEPTEMBER T/M 1 OKTOBER 

 

WEEK TEGEN PESTEN 

VRIJDAG 8 OKTOBER                           

alle kinderen de hele dag vrij  

 

MARGEDAG 

18 T/M 22 OKTOBER 

 

HERFSTVAKANTIE 

DINSDAG 26 OKTOBER                           

alle kinderen om 12:00uur vrij  

 

MARGE MIDDAG 

http://www.cbs-dewegwijzer.nl/
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Dit schooljaar start onze school met een Kindteam. 

In het Kindteam zit de Brugfunctionaris en de Intern Begeleider van de school. Een Jeugdwerker en 
Jeugdgeneralist vanuit WIJ Selwerd en een Jeugdverpleegkundige van de GGD. Het Kindteam voorziet 
de school en als ze dat wil(len) de ouder(s)/verzorger(s) van advies. De kindteam medewerkers denken 
mee vanuit hun opleiding en ervaring en zijn wekelijks op school aanwezig. 

Ik wordt voor de Wegwijzer de Kindteam medewerker. Ik ben Janine, 58 jaar en                                 
woon in Oost Groningen. Ik werk al heel lang in de zorg en de laatste jaren steeds                                            
meer met kinderen. Ik vind dit heel erg leuk omdat kinderen altijd heel echt zijn.                                     Ik 
vind het ook heel nuttig werk omdat ik denk dat elk kind veilig moet kunnen                                 
opgroeien zodat het een blije, stabiele volwassene wordt. En dat ik hieraan mag                                     
meewerken samen  met de ouder(s)/verzorger(s) en docenten, voelt als een                                                 
voorrecht. Ik heb twee  volwassen kinderen en zeven kleinkinderen. Dit vind ik                                                         
super leuk en ik zie ze gelukkig allemaal heel vaak. 

Als Kindteam medewerker kan ik de school maar ook de ouder(s)/verzorger(s) advies geven als er 
problemen zijn die te maken hebben met de kinderen, opvoeding, enz. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen 
als ze dit willen, bij mij komen voor een gesprek en/of als ze hulp nodig hebben bij een probleem. 

Ik heb mij in alle klassen aan de kinderen voorgesteld en zij kunnen ook naar mij toe komen als ze ergens 
over willen praten. 

Ik ben op dinsdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur en op vrijdagochtend van 8.00 tot 12.00 uur op school. 

Als ik er niet ben, kun je aan een docent vragen of hij/zij aan mij door wil geven dat je in gesprek wilt 
met mij en neem ik snel contact met je op. 

 

 

Kindteam 

Janine 

KINDERBOEKENWEEK 

 

De Kinderboekenweek komt er weer aan! Gedurende deze periode zullen de kinderen verschillende 

activiteiten ondernemen op het gebied van lezen. Er wordt extra veel voorgelezen door de juffen en 

de meesters, maar de kinderen zullen ook kinderen uit andere groepen voorlezen. We bieden 

gedurende de Kinderboekenweek extra, bijzondere boeken aan passend bij het thema en passen 

enkele activiteiten aan binnen het thema van de Kinderboekenweek.  

Opening 
Op woensdag 6 oktober is de opening van de Kinderboekenweek met als thema: ‘Worden wat je 
wil’.  We starten ’s ochtends direct op het zandbakplein met de opening om 8:30 uur en daarom 
hoeven de kinderen niet eerst naar binnen. In de groepen 3 t/m 8 willen we daarna graag samen 
ontbijten. De kinderen hoeven dus niet thuis te eten maar nemen hun ontbijt mee. Dan kunnen de 
leerkrachten voorlezen en de kinderen ondertussen gezellig hun ontbijt opeten.   
 
Afsluiting 
Als afsluiting van de Kinderboekenweek organiseren we op vrijdag 15 oktober een kinderboekenmarkt 

van 13:15 uur tot 13:45 uur voor de groepen 3 t/m 8. De kinderen die boeken willen verkopen, 

kunnen de boeken ’s ochtends al mee naar school nemen. De boeken moeten geprijsd zijn met € 0,50, 

€1, €1,50 of €2 euro. Ze mogen niet duurder zijn dan 2 euro per stuk, zodat we het een beetje gelijk 

kunnen houden en het hopelijk voor iedereen mogelijk is om een boek te kopen en verkopen. Als het 

weer het toelaat organiseren we de boekenmarkt buiten op het plein. Het is handig om dan een 

kleedje mee te nemen om de boeken op uit te stallen.   

Om de kinderen van de groepen 3 en 4 te kunnen begeleiden mag er maximaal 1 ouder per kind 

meekomen. Voor de groepen 5 t/m 8 vragen wij de kinderen het zelf te doen omdat we vanwege 

corona nog niet teveel ouders in/rondom de school willen hebben.    

We hopen dat er veel boeken verkocht en gekocht worden!   

 

Gratis Boeken en de Zwerfboekenkast 

Wist u dat uw kind gratis lid kan worden van de bibliotheek. Hier kunt 

u samen met uw kind de mooiste, spannendste en interessantste 

boeken lenen en lezen! We zullen in de maand oktober elke 

woensdagmiddag buiten staan op het plein met de 

Kinderzwerfboekenkast. Deze boeken kunnen de kinderen lekker thuis 

lezen en mogen ze vervolgens laten ‘zwerven’. Geef hem aan een 

vriendje, leg hem in de bus of zet hem terug in de kast; ‘zodat zoveel 

mogelijk kinderen de boeken gaan lezen.’ 

 



 
CBS De Wegwijzer ● www.cbs-dewegwijzer.nl            ●      Prunusstraat 74, 9731LE Groningen 

 

 

een berichtje sturen via

 
 

LUIZENOUDERS 

  

WEEK TEGEN PESTEN 

 
Anti-pest coördinatoren en vertrouwenspersonen  
Zit uw kind ergens mee of wordt uw kind gepest? Dan kan uw kind uiteraard 
hierover praten met zijn of haar leerkracht. Maar naast de leerkracht kunnen 
de kinderen ook over hun problemen praten met de anti-pest coördinatoren/ 
vertrouwenspersonen. Deze personen zijn meester Cok, juf Wilske en juf 
Femke. In elke groep heeft de leerkracht hierover verteld en hangt er een 
poster met belangrijke informatie, zodat de kinderen weten bij wie ze terecht 
kunnen, mochten ze hier behoefte aan hebben.   
 
Week Tegen Pesten  
Onze school doet dit jaar mee met de Week Tegen Pesten. Deze week wordt 
gehouden van 27 september tot en met 1 oktober. Het thema van 2021 
is ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’. Samen willen we zorgen voor een 
groepsklimaat waar iedereen erbij hoort, een plek heeft en zich welkom voelt. 
Buitensluiten hoort daar niet bij! Door mee te doen aan de Week Tegen Pesten, 
maken we een goede start in het nieuwe schooljaar waarin we met elkaar 
zorgen voor een fijne en veilige school.    
 
 
 
 

 

Week Tegen Pesten  
Onze school doet dit jaar mee met de Week Tegen Pesten. Deze week wordt gehouden van 27 
september tot en met 1 oktober. Het thema van 2021 is ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’. Samen willen 
we zorgen voor een groepsklimaat waar iedereen erbij hoort, een plek heeft en zich welkom voelt. 
Buitensluiten hoort daar niet bij! Door mee te doen aan de Week Tegen Pesten, maken we een goede 
start in het nieuwe schooljaar waarin we met elkaar zorgen voor een fijne en veilige school.    
 

 

VERLENGDE SCHOOLDAG 

Hallo allemaal … We zoeken LUIZENOUDERS 

We zijn inmiddels alweer vijf weken op school en de eerste kriebelbeestjes zijn ook al gesignaleerd! 

Om te voorkomen dat het zich niet verder uitbreid zijn we weer op zoek naar ouders die na elke 

vakantie even op school de klassen komen controleren op luizen. U kunt zich opgeven bij de 

brugfunctionaris, Rinske Sevinga. U kunt haar aanspreken op maandag, dinsdag of woensdag óf een 

berichtje sturen via Social Schools of via whats-app (06-44677056). 

 

 
 
Met ingang van dit schooljaar geven we onze verlengde schooldag op een andere manier vorm. Op 
maandag, woensdag en vrijdag organiseren we een verlengde schooldag die insteekt op 
leertijdverlenging. Kinderen van onze school krijgen op deze dagen de mogelijkheid om extra te 
oefenen op de basisvakken die we aanbieden in de klas. Dit programma wordt georganiseerd op onze 
eigen school. Op de dinsdag en donderdag is er een open aanbod voor alle kinderen in de wijk. In 
samenwerking met KDS Bisschop Bekkers, OBS de Pendinghe en de Bekenkampschool organiseren we 
een schooloverstijgend programma. 
In de komende periode focussen we ons samen met de bovengenoemde scholen op het organiseren 
van dit programma. Ons streven is om vanaf 1 november 2021 van start te gaan. Dit betekent dat er 
tot 1 november geen verlengde schooldag wordt aangeboden. Via de nieuwsbrief zullen we u op de 
hoogte houden over de voortgang. 
 

 

LUIZENOUDERS 
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