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DECEMBER 

De kinderen hebben voor Sint Maarten een prachtige 

lampion gemaakt en intussen is Sinterklaas al weer in het 

land. Binnenkort komt hij ook bij ons op school langs. 

Meer informatie over Sinterklaas en de nieuwe 

coronamaatregelen vindt u in deze nieuwsbrief.  

 
Het team van CBS de Wegwijzer 
 

 

 

 

Helaas zijn er weer aanvullende coronamaatregelen 

noodzakelijk:  

• Kinderen mogen naar school als ze (neus)verkouden 

zijn. Moet uw kind ook hoesten, heeft uw kind het 

benauwd en/of heeft uw kind koorts, dan moet hij/zij 

thuisblijven. Testen bij de GGD wordt dan geadviseerd. 

• Daarnaast geldt voor alle bezoekers boven de 18 jaar 

om anderhalve meter afstand van elkaar te houden in 

school en op het schoolplein. 

• Brengen en halen gaat nog steeds via de buitendeuren 

van de klaslokalen. Het is niet de bedoeling dat u als 

ouder in de school komt bij het halen en/of brengen. Om 

14 uur komen alle leerkrachten even naar buiten zodat u 

de leerkrachten wel makkelijk aan kunt spreken bij 

vragen of om iets te vertellen 

• Het is voor ouders en externen verplicht om in de 

school een mondkapje te dragen. Op het schoolplein 

hoeft dit niet.   

• De koffieochtenden gaan voorlopig niet door. We 

zetten op deze data wel de gevonden voorwerpen even 

buiten bij de hoofdingang (mits het goed weer is).   

• Sinterklaasfeest: zie Sint-bericht in deze nieuwsbrief.  

• De nieuwste beslisboom staat onderaan deze 

nieuwsbrief.  

 

 

 

Omdat er te weinig aanmeldingen zijn binnen gekomen 

voor het school-brede luizenteam, vragen de 

leerkrachten zelf om luizenouders voor de groepen. Deze 

luizenouders komen na elke vakantie in de groepen langs 

om een luizencontrole uit te voeren.  

 

 

 

 

We zien steeds vaker honden op het plein of in de school. 

Op het plein en in de school zijn geen honden 

toegestaan. Graag de honden buiten het hek houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBER 

 

DECEMBER   

17 november 2021, UITGAVE 5 

DECEMBER 

In deze nieuwsbrief informatie over 

Sinterklaas, de ouderbijdrage en 

nog veel meer.    

CORONAMAATREGELEN 

LUIZENOUDERS 

MAANDAG 29 NOVEMBER                           

alle kinderen om 12:00uur vrij  

 

MARGE MIDDAG 

VRIJDAG 3 DECEMBER                           

Sinterklaasviering in alle groepen. 

 

SINTERKLAAS VIERING 

DINSDAG 14 DECEMBER                           

alle kinderen om 12:00uur vrij 

 

MARGEMIDDAG 

DONDERDAG 23 DECEMBER                           

16:30-18:30uur kerstviering 

 

KERSTVIERING 

VRIJDAG 24 DECEMBER                           

alle kinderen om 12:00uur vrij 

 

MARGEMIDDAG 

27 dec 2021 t/m 7 jan 2022 

KERSTVAKANTIE 

HONDEN OP HET PLEIN 
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Vrijdag 3 december vieren wij op school Sinterklaas. We zijn blij dat we Sinterklaas ook dit jaar 

weer mogen ontvangen! Helaas mogen er dit jaar door de corona maatregelen geen ouders bij 

aanwezig zijn. Gelukkig mogen de kinderen Sinterklaas wel welkom heten bij ons op school! De 

kinderen zijn vanaf 08.20 uur welkom in de eigen klas. Het is weer een grote verrassing hoe 

Sinterklaas dit jaar aan zal komen op school…..  

 

Op donderdag 25 november gaan wij onze schoen zetten. In sommige klassen worden er 

schoenen geknutseld, andere klassen laten de kinderen zelf een schoen meenemen. De 

kinderen zullen van hun juf of meester horen hoe dit in hun groep zal gaan. 

Samen maken we er een fijn Sinterklaasfeest! 

  

 

SINTERKLAAS 

 

VANUIT DE OUDERRAAD 

Ouderbijdrage 

 

Zoals u weet vragen wij u ieder jaar de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Dit geld wordt altijd gebruikt 

voor de leerlingen. We organiseren voor de kinderen elk leerjaar activiteiten om de schooltijd van uw kind 

nog leuker te maken. Bijvoorbeeld de meester- en juffendag aan het einde van vorig schooljaar, het 

afscheid van groep 8, de cadeautjes van Sinterklaas en ook de activiteiten rondom Kerst. Naast de 

vrijwillige ouderbijdrage is het schoolreisje de enige activiteit die door u betaald moet worden. 

Ouders die recht hebben op de "Vergoeding Ouderbijdrage School' (VOS) hoeven niets te betalen. 

U kunt juf Rinske (r.sevinga@vcog.nl) hierover benaderen als u niet zeker weet of u gebruik kunt maken 

van deze regeling.   

De vrijwillige bijdrage voor dit schooljaar is in overleg met de MR vastgesteld om €22,50 per kind. Het 

schoolkamp van groep 8 en de schoolreisjes worden apart afgerekend.  

 

U kunt het bedrag storten op rekening NL66 RABO 0329 4346 32 t.n.v. VCOG inz.  OR Wegwijzer.  

Wilt u de naam en de groep van uw kind vermelden? 

 

De Ouderraad 

 
 
 
 
 
 

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 

 

 

mailto:r.sevinga@vcog.nl
https://www.cbs-dewegwijzer.nl/beleid/verlof-aanvragen/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen
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LUIZENOUDERS 

  

VCOG bestuurder 

Graag deel ik je mee dat ik met ingang van 1 februari 2022 een nieuwe functie ga bekleden bij 

Openbaar Onderwijs Emmen. Met ingang van deze datum mag ik de rol van voorzitter College van 

Bestuur op mij nemen en samen met mij nieuwe collega’s werken aan het koersplan en invulling 

geven aan de verzelfstandiging per 1 januari a.s. 

  

Na een lustrum waar ik met veel lef en liefde voor VCOG heb mogen werken, is het na de recente 

omzetting van een onderwijs vereniging naar een onderwijs en opvang stichting tijd voor een mooie 

nieuwe uitdaging. 

  

Via deze weg wil ik je bedanken voor de prettige samenwerking en wellicht komen we elkaar in een 

andere setting weer tegen. 

Met vriendelijk groet, 

Erik Vredeveld 

Bestuurder VCOG Onderwijs & Opvang 
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