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NIEUWSBRIEF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE START 

Gelukkig mochten we na de kerstvakantie weer open! 

Helaas hebben we in januari wel veel zieke teamleden en 

kinderen gehad. Ook hebben meerdere groepen in 

quarantaine of thuis gezeten. We hopen dat we de 

grootste golf nu achter de rug hebben en we nu weer 

vooruit kunnen kijken. 

We zijn in januari gestart met een aantal nieuwe 

teamleden en kunstlessen. In deze nieuwsbrief stellen zij 

zich voor en krijgen jullie meer informatie over de 

kunstlessen op school.  

 
Het team van CBS de Wegwijzer 

 

 

 

 

 

 

In januari en februari hebben we op de Wegwijzer 

snuffelworkshops. De kinderen konden kiezen uit koken, 

DJ-en, kunst, dansen en nog veel meer. Binnenkort 

verschijnt de nieuwe flyer met super leuke workshops. 

Geef jij je dan ook op? 

  

 

 

  

Volg de SPT CLUB ook op Instagram:  

https://www.instagram.com/sptclub050/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRUARI  

MAART 

 
 

 

 

Ook dit jaar doen wij weer mee aan de Week van de 

Lentekriebels, namelijk van 14 tot en met 18 maart. Deze 

week is een nationale projectweek voor het onderwijs 

waarin scholen een week aandacht besteden aan 

weerbaarheid, relaties en seksualiteit.  

Dit jaar is het thema: ‘Je lijf is van jou.’ 

Het gaat hierbij om het bespreekbaar maken van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast gaat 
het over het vragen en geven van toestemming. Seksueel 
grensoverschrijdend gedrag komt bij alle leeftijden voor. 
Het is belangrijk dat kinderen van jongs af aan begrijpen 
wat grensoverschrijdend gedrag is en leren hoe zij hun 
eigen wensen en grenzen, en die van hun 
leeftijdsgenootjes goed kunnen bewaken en 
respecteren. Dat maakt hen weerbaar voor nu, maar 
helpt hen ook bij de ontwikkeling van later. 

Voor vragen over deze week kunt u terecht bij de 
groepsleerkracht of bij juf Femke Iepema. 

 

9 februari 2022, UITGAVE 8 

FEBRUARI 

In deze nieuwsbrief informatie over 

de kunstlessen, de SPT club en 

nieuwe teamleden.   

 

SPT CLUB 

Vrijdag 18 februari 

RAPPORT MEE 

1 t/m 4 maart 

RAPPORTGESPREKKEN 

LENTEKRIEBELS 

Maandag 21 t/m vrijdag 25 februari 

VOORJAARSVAKANTIE 

MAANDAG 14 MAART                           

alle kinderen om 12:00uur vrij 

 

MARGEMIDDAG 

https://www.instagram.com/sptclub050/
https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/aanmelden-voor-de-week-van-de-lentekriebels/
https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/aanmelden-voor-de-week-van-de-lentekriebels/
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KUNSTLESSEN OP DE WEGWIJZER 

  

VOORSTELLEN NIEUWE TEAMLEDEN  

Ymkje Hoekstra – Leerkracht groep 7b 
Hallo allemaal! Ik ben Ymkje en sinds november ben ik op dinsdag en woensdag de juf 
van groep 7B. Elke week weer beleef ik veel plezier aan deze gezellige en beweeglijke 
groep die hard kan werken. 
Ik woon in het Friese Terwispel, een klein dorpje waar we elke ochtend de hertjes door 
het weiland achter ons huis zien springen. Ik woon hier samen met Bert Jan en onze 
drie zoons Diede, Max en Kars van 4 (een drieling). Ik ben dol op sporten, het liefst wel 
een beetje stoer. Zo doe ik aan survival (klimmen en klauteren in het bos), kickboksen 
en crossfit, waarbij ik graag zware gewichten gebruik. Daarnaast kook ik graag 
uitgebreid en vind ik wandelen door de mooie bossen heel fijn. 
Zie ik je snel op de Wegwijzer? 
 

Ellen Olthof – Leerkracht groep 6b 
Ik ben Ellen Olthof en sinds de kerstvakantie werk ik 3 dagen in groep 6b. 
Ik heb in 2008 mijn pabo-diploma gehaald. Na het behalen van mijn diploma heb ik een 
aantal jaar in het onderwijs gewerkt en erna ben ik werkzaam geweest in de (jeugd) 
hulpverlening. 
Maar het onderwijs bleef ik toch altijd erg leuk vinden en ik ben blij dat ik de kans heb 
gekregen om weer als leerkracht aan de slag te gaan op de Wegwijzer. 
Ik woon in Groningen, samen met mijn vriend en onze 3 kinderen en in mijn vrije tijd 
volleybal ik graag of gaan we met het gezin heerlijk wandelen in  het bos. 
 

Maartje Okma – Leerkracht groep 4a 
 
Hallo allemaal, ik ben juf Maartje en ik sta vanaf januari tot de zomervakantie elke 
donderdag voor groep 4A. Sommigen van jullie zullen mij nog kennen van twee jaar 
geleden. Ik heb toen ook les gegeven aan een groep 4 en ben in februari 2020 op reis 
gegaan naar Nieuw-Zeeland. Afgelopen zomer ben ik weer thuis gekomen en in 
september ben ik gestart met een master orthopedagogiek. Ik begon het lesgeven 
toch te missen en daarom ben ik nu weer terug bij de Wegwijzer!  
 
 
  
 

Henny Rutgers – Onderwijsassistent  
Mijn naam is Henny Rutgers. Sinds 1 november werk ik als onderwijsassistent bij 
De Wegwijzer. Dit doe ik met veel plezier. Ik werk voornamelijk in de onder- en 
middenbouw. Wat ik zo leuk vind aan het werk als onderwijsassistent is om 
kinderen persoonlijke begeleiding te geven en ze hierdoor te zien groeien in iets 
wat ze moeilijk vinden. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen van 12 en 10. In mijn 
vrije tijd wandel ik graag, doe ik aan bootcamp en vind ik het heerlijk om te lezen. 
Vriendelijke groet Henny Rutgers 
 

Emoke Mate – Onderwijsassistent 
Mijn naam is Emőke (lees Emeuke). Ik kom uit Roemenie. Sinds een half jaar woon 
ik in Nederland. In Roemenie heb ik mijn lerarenopleiding afgerond. Ik volg nog 
een master mediator aan de Universiteit in Cluj. Na een half jaar vrijwilliger te zijn 
geweest ga ik nu als onderwijsassistente werken. Ik hoop een fijne tijd te hebben 
samen met de kinderen en met de collega's.   
 

 
Lidian Hut – LIO stagiaire groep 7a 
Hallo allemaal! Mijn naam is Lidian Hut. Het komende half jaar ga ik mijn lio-stage 
lopen in groep 7a, waarbij ik op maandag, dinsdag en woensdag voor de klas sta. Ik 
woon momenteel op kamers in Groningen met twee andere huisgenoten. In het 
weekend ben ik vaak te vinden bij mijn ouders en onze vier paarden, waar ik graag 
een buitenritje mee maak. Ik zit nu in het laatste jaar van de pabo en hoop na deze 
stage mijn opleiding tot lerares af te ronden. Naast mijn opleiding vind ik het leuk 
om te lezen, te fitnessen, met vrienden af te spreken en een koffie te drinken in de 
stad. (Het kan gelukkig eindelijk weer!) Ik hoop er een leerzaam en gezellig half jaar 
van te maken op CBS de Wegwijzer!  
 
 

Lieke Schilder – LIO stagiaire groep 1/2a 
Hoi allemaal, mijn naam is Lieke Schilder en ik ben 22 jaar. Op dit moment zit ik in 
het vierde jaar van de Pabo aan de Hanzehogeschool. Vanaf 15 februari ga ik op de 
dinsdag, woensdag en donderdag aan de slag  als Lio juf in groep 1/2a bij juf Geeske. 
De Lio is de laatste fase van mijn opleiding. Naast mijn Lio zal ik ook mijn 
afstudeeronderzoek gaan doen op cbs de Wegwijzer. Ik hoop dat het een leuk en 
leerzaam half jaar gaat worden. Ik heb er zin in! 

https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/aanmelden-voor-de-week-van-de-lentekriebels/
https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/aanmelden-voor-de-week-van-de-lentekriebels/
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DE KUNSTDOCENTEN  

Renske Zijlstra 
 
Hallo, Mijn naam is Renske Zijlstra.  
 
Ik woon net iets buiten de stad in het mooie bosrijke Noordlaren. 
Jaren heb ik verschillende doelgroepen begeleid als pedagogisch 
hulpverlener en heb langzaam de overgang gemaakt naar de 
Kunst. De tijd op de kunstacademie vond ik fantastisch. Het was 
een grote speeltuin van mogelijkheden. Allerlei materialen en 
ideeën die ik kon verkennen. Ik ben afgestudeerd kunstenaar en 
Beeldende Kunst docent. Sinds 2015 ben ik zelfstandig 
ondernemer in de Kunst en Cultuursector waarbij ik al vele mooie 
projecten heb mogen ondernemen in het onderwijs. Ik richt mij 
veelal op de Stop- motion animatie techniek. In animatie kunnen 
de meest daagse, saaie dingen in onze omgeving tot leven komen. 
Een eenvoudige koffiemok transformeert makkelijk in een 
tijdmachine. Ik werk met plezier al een paar jaar voor VRIJDAG en 
geef cursussen en workshops. Ik heb ontzettend veel plezier in het 
werken in kunsteducatie want geen dag is hetzelfde. Elke dag 
nieuwsgierig mogen zijn naar nieuwe ideeën en mogelijkheden is 
een feest. Ik heb erg veel zin in de samenwerking met De 
Wegwijzer en hoop iedereen spoedig te leren kennen. Groet!  

 

Janneke Klooster 
 
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Ik ben Janneke Klooster en 
werk als kunst en educatie docent voor Kunstencentrum VRIJDAG.  
Samen met mijn twee collega’s van VRIJDAG hebben wij speciaal 
voor jullie school, de Wegwijzer, kunstprojecten ontwikkeld.  
Ik zal, tot de zomervakantie, iedere maandag in drie vaste klassen 
de kunstlessen verzorgen. 
Een aantal leerlingen heeft mij vorige week maandag al gezien in 
de klas!  
We zijn van start gegaan met druktechnieken. Heerlijk om de 
kinderen met de handen in de verf te zien, dat ze experimenteren 
en nieuwe materialen ontdekken. Hier geniet ik van en wil mijn 
enthousiasme voor kunst en educatie de komende periode graag 
overbrengen op de leerlingen.  
Mochten jullie nog vragen hebben, dan kan je altijd bij mij 
langskomen. Ik heb er veel zin in! 
 
Hartelijke groeten Janneke 

 

Suzanne Luurs 
 
Ik ben Susanne Luurs (27 jaar oud) en ik ben vorig jaar afgestuurd 
aan Academie Minerva. Momenteel werk ik als beeldend 
kunstenaar maar ook als kunst en CKV docent op het Kamerlingh 
Onnes. Het allerleukste vind ik om names BijVrijdag te werken 
omdat ik hier echt het gevoel heb dat ik als kunstenaar voor de klas 
sta. Op de wegwijzer (tevens de oude basisschool van mijn 
moeder) ga ik kunstlessen geven aan de kleuters en daar kijk ik erg 
naar uit! Want in mijn lessen zorg ik ervoor dat alles mag en kan. 
Want dat is kunst!  
 

VRIJDAG – Kunst en Cultuur 
Op 31 januari zijn wij gestart met Kunstlessen voor alle kinderen van De Wegwijzer.  
 
Wij zijn Susanne Luurs, Janneke Klooster en Renske Zijlstra en alle drie verbonden aan VRIJDAG. 
VRIJDAG is de broeiplek voor Kunst en Cultuur in Groningen. Je kunt hier allerlei cursussen en 
workshops doen op het gebied van Muziek, Theater, dans en Beeldende Kunst. Het is voor jong en oud. 
Maar Vrijdag komt ook naar scholen toe. Zoals hier op jullie school, De Wegwijzer. Tot aan de 
zomervakantie gaan we samen werken met jullie school. We gaan samen met alle kinderen materialen, 
technieken, vormen en ideeën verkennen.  
We hebben mooie projecten bedacht die elke maand van thema veranderen. Zo gaan we aan de slag 
met het bouwen van een stad die elke week een stukje meer gaat groeien. Ook de stadse verhalen 
komen tot leven in Stop- Motion animatie. En nog meer...Natuurlijk delen wij de resultaten en 
werkprocessen zo veel mogelijk. Zo plannen we later dit jaar ook nog een heuse expositie.  
We zijn gestart met het verkennen van druktechnieken. We hopen jullie allen snel te ontmoeten.  
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BERICHT VAN DE MR  

Door het wegvallen van de vorige MR-vergadering was er veel in te halen. Gelukkig was er 
vooral goed nieuws te delen:   
Zo is de besteding van de NPO gelden voor Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) 
goedgekeurd en zal er vanaf februari in de onderbouw 1 uur in de week, en de bovenbouw 
1,5 uur in de week aandacht aan CKV besteed gaan worden. 
 
Ook is de school in het eerste gedeelte van dit schooljaar bezocht door de inspectie en is er 
een audit geweest van bureau Meesterschap. De inspectie was tevreden. Daarnaast waren 
alle verbeterpunten die aangegeven werden na de audit al opgenomen als speerpunt in het 
schooljaarplan. Dit plan is opgesteld aan het begin van het jaar en de werkgroepen waren 
al gestart. Om doelgerichter te werk te gaan is er gekozen om met alle werkgroepen één 
focuspunt per keer aan te pakken.   
 
Het aantrekken van nieuw personeel blijft een uitdaging in het onderwijs. En omdat door 
corona alles zomaar anders kan lopen hebben we besproken hoe de school het best om kan 
gaan met een overmachtssituatie. Wat te doen bij wegvallen van voldoende docenten? Hoe 
kunnen we voorkomen dat klassen naar huis gestuurd moeten worden?  Wie is er 
verantwoordelijk? Wat vinden we als MR en als school wel en niet acceptabel.   
 
We hebben tot laat doorvergaderd, jammer genoeg allemaal op afstand en we zijn niet aan 
alles toegekomen. Voor de volgende vergadering in maart willen we graag de balans 
opmaken van alle verbeterpunten en alvast een begin maken met de keuzes die volgend 
schooljaar kunnen beïnvloeden.   
 
Namens de MR, 
Martijn Beljaars   
 

STICHTING JARIGE JOB  

 
In Nederland zijn er ieder jaar kinderen die hun verjaardag niet kunnen 
vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze 
ouders en hun kinderen door het geven van een verjaardag box t.w.v. €35,-
. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school!  
 
Heeft u thuis niet de middelen, kom dan vooral langs bij juf Rinske zodat zij 
u helpt met het aanvragen van een verjaardag box (tenminste 6weken vóór 
de verjaardag van uw kind)! 
 
 
 

Gratis Activiteiten voor jongeren tussen 8 en 18 jaar.  
 

Dinsdag 22 februari 

 
 

Donderdag 24 februari 

 

 


