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HERFST 

Buiten vallen de blaadjes weer van de bomen en is het al 

echt herfstweer. Ook in de klassen zijn we bezig met de 

herfst en de voorbereidingen voor Sint Maarten. 

Op dinsdag 9 november is er een lampionnenavond in de 

school.  

 
Het team van de Wegwijzer 
 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 3 november starten we weer met een 

koffieochtend voor alle belangstellende ouders in de hal 

van de school van 8.30u tot 09.00u. U kunt dan, als dat 

nog niet is gebeurd, kennismaken met de directieleden, 

Sarah en Jolanda, en het is fijn om elkaar weer 

ontmoeten en te spreken.  

Volgende data: 
Wo 3 nov 8.30u-9.00u 

Ma 8 nov 8.30u-9.00u 

Wo 17 nov 8.30u-9.00u 

Ma 22 nov 8.30u-9.00u 

 

 

 

 

Op maandag 1 november start het schaken weer door 

meester Ynthe, van 14:00-15:00u. Kinderen vanaf groep 

3 kunnen zich opgeven bij de eigen leerkracht. Dit kan 

uiterlijk tot aanstaande vrijdag 29 oktober! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER 

  

28 oktober 2021, UITGAVE 4 

HERFST  

In deze nieuwsbrief informatie over 

Sint Maarten, Sinterklaas, schaken 

en nog veel meer.    

DINSDAG 9 NOVEMBER                           

17:00uur   

 

LAMPIONNENAVOND 

15 T/M 19 NOVEMBER 

Facultatieve ouder gesprekken 

 

OUDERGESPREKKEN 

KOFFIEOCHTEND 

SCHAKEN 

MAANDAG 29 NOVEMBER                           

alle kinderen om 12:00uur vrij  

 

MARGE MIDDAG 

Mies van Hout in groep 3a. 



 
cbs De Wegwijzer   ●   www.cbs-dewegwijzer.nl    ●      Prunusstraat 74, 9741LE Groningen   ●   050-5777681 

 

een berichtje sturen via

 
 

LUIZENOUDERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dinsdag 9 november organiseert de Wegwijzer een lichtjesroute. De hele school maakt volgende week 

een lampion. Deze kunnen jullie bewonderen tijdens de lichtjesroute. De lichtjesroute start om 17.00 

en stopt om 18.00 uur.  In verband met corona hebben we vier shifts gemaakt waarin jullie als gezin de 

route lopen. Deze route is op achternaam. 

17.00 – 17.15   A t/m G 

17.15 – 17.30  H t/m N 

17.30 – 17.45  M t/m S 

17.45 – 18.00  T t/m Z 

 

SINT MAARTEN 

 

SINT MAARTEN GRONINGEN 

Vanuit de gemeente Groningen: 
 
We zijn weer begonnen met de organisatie van onze activiteiten rondom Sint Martinus en willen u graag 
deelgenoot maken van onze plannen. 
Ons doel is om het oude Groningse gebruik in ere te houden om van voederbieten Sint-Martinuslampionnen 
te maken. Vorig jaar hebben we om bekende redenen geen optocht kunnen organiseren, maar dit jaar 
wordt op woensdag 10 november de traditionele Sint-Martinuslampionnenoptocht gehouden vanaf het 
Scheepvaart Museum naar de Martinikerk. Daar is ook de wedstrijd wie de mooiste lampion heeft, inclusief 
Sint Martinusverhaal, -liedjes en warme chocolademelk. 
 
Het programma ziet er zo uit: 
 
•Vanaf 16.15 uur verzamelen bij het Scheepvaart Museum, Brugstraat 24 in Groningen. Oefenen van 
Sint Martinusliedjes. 
•Vanaf 16.25 uur opstellen van de optocht met Sint Martinus te paard, 2 Romeinse soldaten, bakfietsen 
waarop 
 de voederbietenlampions worden vervoerd en muziek voorop. 
•Beoogde route: 
 Start Noordelijk Scheepvaartmuseum, via zuidelijke in/uitgang richting de A-Kerkstraat, 
 Zuidelijke kant van de Vismarkt, Tussen Beide Markten, dan over de Grote Markt richting Martinikerkhof, 
 en met een rondje over het Martinikerkhof naar de Martinkerk. 
•Vanaf 17.00 uur tot 18.00 uur de Sint Martinus Lampionnenwedstrijd in de Martinikerk. Een deskundige 
jury  zal zich over alle lampions buigen en de drie allermooiste uitkiezen in de beide categorieën, namelijk 
voederbietenlampions en andere zelfgemaakte lampions. Verder wordt er chocolademelk 
geschonken, worden Sint Martinusliedjes gezongen en wordt het Sint Martinus-verhaal verteld. 
 
 
Alle kinderen tot en met 12 jaar met een zelfgemaakte lampion mogen meelopen. Er zijn twee 
leeftijdscategorieën: tot en met 8 jaar en 9 t/m 12 jaar. De zelfgemaakte lampion mag van een voerderbiet 
gemaakt zijn, maar ook van andere materiaal. 
Op zaterdag 30 oktober tussen 12.00 en 15.00 uur staan we met een wagen met voederbieten en begeleid 
door een draaiorgel op de kop van de Vismarkt in Groningen. Hier kunnen kinderen een biet uitzoeken, die 
ze later thuis om kunnen toveren tot een lampion, waarmee ze op 11 november kunnen lopen en natuurlijk 
op woensdag 10 november mee kunnen doen aan de optocht en de wedstrijd. Hoe het beste van een biet 
een lampion gemaakt kan worden laten we zien in een instructiefilmpje 
op www.volksvermakengroningen.nl/sint-martinus . 
De kinderen krijgen ook een flyer mee met alle informatie (ook leuk voor de ouders en begeleiders van de 
kinderen). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Sint Martinuscommissie van de 
Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken te Groningen 
 
 
 
 
 
 

http://www.volksvermakengroningen.nl/sint-martinus
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VERLENGDE SCHOOLDAG 

 

VERLENGDE SCHOOLDAG 

In de week van 1 t/m 5 november gaat de verlengde schooldag weer van start op onze school. Elke 

maandag kunnen de kinderen uit de groepen 6 t/m 8 tussen 14:15 en 15:00 uur extra oefenen met het 

rekenen. Tijdens de les besteden we extra aandacht aan het automatiseren en de basisbewerkingen 

plus, min, keer en delen door. Daarnaast oefenen we een aantal rekenonderdelen die de afgelopen 

periode in de methode zijn aangeboden. Op woensdag en vrijdag besteden we tussen 14:10 en 15:00 

uur in 2 tijdsblokken van 25 minuten aandacht aan het technisch lezen. Deze lessen zijn voor de 

groepen 5 t/m 8. Met behulp van woordkaarten en leesboeken oefenen we op de uitspraak en het 

begrip van verschillende woordcategorieën.  

 

Voor beide vakken geldt dat de lessen worden aangeboden door ons eigen personeel. We werken in 

groepjes van maximaal 5 kinderen per klas zodat we de kinderen goed en gericht kunnen 

ondersteunen. Als school maken we deze week een inventarisatie welke kinderen in aanmerking 

komen voor het oefenen tot de kerstvakantie. Als uw kind in aanmerking komt         

voor deze extra begeleiding wordt u op korte termijn door de groepsleerkracht             

op de hoogte gesteld en geïnformeerd over de dag en de tijd. De lessen zijn niet   

vrijblijvend. Bij opgave wordt uw kind ook verwacht. Door structureel te oefenen     

hopen we samen vooruitgang te boeken.  

 

ZIEKTE VERZUIM 

N.a.v. een gesprek met de nieuwe leerplichtambtenaar van de gemeente Groningen, hebben we de 
wet- en regelgeving over ziekte verzuim nog even op een rijtje gezet: 
 

• Bij regelmatig te laat komen en/of ziekte zal de leerkracht in eerste instantie contact met u 
opnemen.  

• Bij 16x te laat of 16uur (of meer) afwezig, moeten wij als school wettelijk verplicht een 
melding doen bij de leerplichtambtenaar. 

• Maar ook bij regelmatig te laat, veel ziekte en/of een zorgelijke situatie kunnen we al een 

melding doen of overleggen met de leerplichtambtenaar.  

Verlof aanvragen: 
Zie het formulier: aanvraag vrijstelling schoolbezoek. 
https://www.cbs-dewegwijzer.nl/beleid/verlof-aanvragen/ 
 
Zie de website van de Rijksoverheid voor de wettelijke regelgeving:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen 

 

 

Een nieuw schooljaar betekent dit jaar ook een nieuwe samenstelling binnen de MR. Zo heeft 
Kim Vloon de plek van Marina Smit overgenomen binnen de personeelsgeleding en is er na een 
sollicitatieprocedure een nieuw MR-ouderlid gevonden in Riemer de Jong (vader van Thomas uit groep 
4a en Daniël uit groep 1/2a). Zodra Arwin van der Ploeg hersteld is van zijn operatie zal hij terugkeren 
in de personeelsgeleding in de plaats van Alletta Portman. Francien Koopman neemt vanuit onze MR 
deel aan de GMR van de VCOG.  
 

Inmiddels hebben de eerste twee vergaderingen plaatsgevonden. Tijdens de eerste vergadering is er 
gesproken over de noodunits op het voetbalplein. Door verkeerde leveringen en slechte 
communicatie met de leverancier waren deze bij aanvang van het nieuwe schooljaar nog niet goed 
opgeleverd. Inmiddels zijn de ventilatiesystemen geïnstalleerd en is de monteur langs geweest voor de 
laatste dingetjes. Ook is er gesproken over de onduidelijkheid wat betreft het eten en drinken in de 
lunchpauze. Er worden hierin per leerkracht/groep verschillende regels gehanteerd. Dit punt komt op 
de agenda te staan van de eerstvolgende teamvergadering.  
 

In beide vergaderingen is er gesproken over de inzet van onze NPO-gelden die we als school hebben 
ontvangen om leervertragingen na corona te herstellen. Een gedeelte van dit budget is ingezet voor 
het creëren van een extra kleutergroep, extra leerkrachten en onderwijsassistenten in de school. 
Momenteel wordt er gekeken naar de mogelijkheden wat betreft CKV-lessen in de klas gegeven 
door beroepskunstenaars en of we de schoollunch kunnen terugbrengen in ons lesaanbod.  
 

VANUIT DE MR 

https://www.cbs-dewegwijzer.nl/beleid/verlof-aanvragen/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen

