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UIT DE DIRECTIEKAMER

We hebben de afgelopen weken twee keer
wat te vieren gehad. Op
vrijdag 15 oktober hebben we
ons nieuwe bordje aan de
gevel feestelijk onthuld. Onder
het INOS bord hangt sinds
vrijdag het bordje meer- en
hoogbegaafdheid specialist.
→

→ Vandaag is het totaalbedrag bekend
gemaakt dat de kinderen bij elkaar hebben
gelopen met de sponsorloop en dat is
€22.873, 57. Ik vind het echt ongelofelijk dat
er zoveel geld is opgehaald! Vandaag zijn
naast de bekendmaking van het
totaalbedrag, ook de prijswinnaars bekend
gemaakt. De werkgroep van het schoolplein
is nog steeds bezig om subsidies aan te
vragen en de crowdfundingsactie loopt nog
een aantal dagen. Helaas heb ik deze week
ook minder nieuws ontvangen, want de
verbouwing van de Springplank is vertraagd.
De ouders die het betreft hebben hier een
brief over ontvangen.

De herfstvakantie staat weer voor de deur en
ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie
toe!
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VERKEERSSITUATIE

Opnieuw willen we een oproep doen aan
iedereen om zo min mogelijk met de auto naar
school te komen. We begrijpen dat het soms
niet anders kan. Door de beperkte
parkeermogelijkheid ontstaan er gevaarlijke
situaties. De boa’s van de gemeente gaan
binnenkort weer extra controleren. Samen
hebben we hetzelfde doel: kinderen leren
hoe ze veilig in het verkeer naar school kunnen
komen.

GROENSTRAAT

Zoals u weet groeit onze school en zou de
Springplank vanaf schooljaar 2022-2023 in zijn
geheel naar het gebouw in de Groenstraat
gaan. Helaas is de verbouwing van de
Springplank vertraagd met waarschijnlijk een
half jaar. Omdat er een grote renovatie moet
gebeuren in de Groenstraat is het voor de
Springplank helaas nog niet mogelijk om al
eerder met twee groepen te verhuizen. Dit
betekent voor ons dat we voor nog een
periode van waarschijnlijk een half schooljaar
twee lokalen tekort hebben en dat de twee
groepen acht van onze school op de Helder
Camara starten.

MEER- EN HOOGBEGAAFDHEID

We hebben in de Coronatijd een audit
gehad op ons meer- en hoogbegaafdheid
onderwijs. Hiervoor zijn alle documenten
bekeken en zijn er gesprekken gevoerd met
leerlingen, leerkrachten, ib-er en directie. Bij
alle INOS-scholen is deze audit afgenomen.
In deze link BN DeStem INOS Meer-
Hoogbegaafdheid kunt u meer lezen over
het artikel dat in de krant gepubliceerd
stond. Tijdens de onthulling was het plein
mooi versierd in De Wegwijzer kleuren en
uiteraard was er muziek. Tevens hebben een
paar kinderen verteld hoe zij ons onderwijs
en de Minerva klas ervaren.

AANMELDING BROERTJES/ ZUSJES
Wilt u de jongere broertjes en zusjes vanaf
twee jaar al aanmelden, zodat we weten
hoeveel kinderen er komen. Deze informatie
is voor ons heel belangrijk. We schrijven alle
kinderen officieel pas in vanaf drie jaar.
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QRABBL

Het is u vast niet ontgaan dat er een groot
tekort is aan onderwijzend personeel. Helaas is
er vaak geen invaller beschikbaar. We doen
altijd onze uiterste best om dit zo goed mogelijk
in te vullen. Soms is er wel een Qrabbl docent
beschikbaar, dit is een docent die een klas kan
lesgeven in zijn of haar eigen vakgebied. U
kunt dan denken aan dans, muziek, drama,
etc. Tot nu toe hebben wij hier goede
ervaringen mee en op deze dag leren de
kinderen andere vaardigheden op een heel
andere wijze. Afgelopen vrijdag heeft meneer
Marcel (Qrabbl-docent) met de kinderen van
groep 5a een drumconcert voor de hele
school gegeven.

VERJAARDAGEN OP SCHOOL

Door de coronamaatregelen zagen de
verjaardagen er anders uit dan wij gewend
waren.
Gelukkig mogen de ouders van een kleuter
weer aanwezig zijn bij de viering in de klas. U
kunt hiervoor contact opnemen met de
leerkracht van uw kind.

Volgens de GGD richtlijnen mogen de
traktaties vanaf nu ook thuis verpakt worden.
Dit hoeft dus niet meer machinaal.

Wij willen u vragen om te zorgen voor een
gezonde traktatie.
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GROENE VOETSTAPPEN

Als school doen wij met alle groepen van 2
november tot en met 5 november 2021 mee aan
het project ‘Groene Voetstappen’ en het project
Fluorweek. Dit zijn landelijke bewustwordingsacties
waar ieder jaar tienduizenden kinderen aan
meedoen.

Groene voetstappen
Gedurende één week komen de kinderen zoveel
mogelijk lopend, met de fiets, steppend, skatend of
met het openbaar vervoer naar school en
verdienen daarmee Groene Voetstappen. Tijdens
de actieweek besteden de leerkrachten aandacht
aan onderwerpen als klimaatverandering,
duurzame mobiliteit, energie en verkeersveiligheid
met behulp van het aangeboden lesmateriaal.

De bedoeling is dat wij met onze school zoveel
mogelijk ‘Groene Voetstappen’ verzamelen. Elke
ochtend vullen de leerkrachten in hoe de kinderen
naar school komen, zodat we een bijdrage leveren
aan de landelijke en internationale doelstellingen
voor het beperken van CO2-uitstoot; gewend
raken aan duurzaam gedrag.

Voor het slagen van deze ‘Groene
Voetstappenactie’ hebben we uw hulp als ouders
ook nodig. We willen u vragen om ervoor te zorgen
dat uw kind in ieder geval tussen 2 en 5 november
a.s. zoveel mogelijk lopend of fietsend (of steppend
of skatend) naar school kan gaan. Mocht dit
absoluut niet lukken dan kunt u bijvoorbeeld uw
auto een stuk verderop parkeren en het laatste stuk
lopend afleggen.

Door voor korte ritten de fiets te pakken of lopend
te gaan maakt u het verschil: maar liefst meer dan
de helft van alle autoritten is korter dan 7,5 km
enkele reis. Deze ritjes zijn extra vervuilend; bij korte
(stads)ritten zijn het brandstofverbruik en de uitstoot
van vervuilende stoffen per kilometer hoog. Verder
zorgt veel autoverkeer rond de school voor
onveilige situaties en is het voor kinderen gezond
om zoveel mogelijk te bewegen. Het lopen en
fietsen naar en van school kan daar een
belangrijke bijdrage aan leveren! →

→
Fluorweek

Ook willen we deze week extra aandacht
besteden aan zichtbaarheid van uw kind. De
hele week mag uw kind met fluorescerende
en reflecterende kleding en lampjes naar
school komen. Ook hier wordt in de klassen
extra aandacht aan besteed.

De belangrijkste tips:
● Verlichting: de voorlamp moet geel of

wit licht geven, de achterlamp rood.
Kies lampen die echt goed licht
geven. Minilampjes zijn amper
zichtbaar. Vaak zijn op het cruciale
moment de batterijtjes leeg.
Controleer die dus ook.

● Reflectie: zorg voor de verplichte
reflectoren op de fiets: een
reflecterende strook aan de zijkant
van de wielen, gele reflectoren aan
de trappers en een rode reflector aan
de achterkant van de fiets.

● Kleding: kies bij voorkeur een
lichtgekleurde jas. Die valt in het
donker beter op dan een donkere jas.
Reflecterende stickers of tape op jas
of rugzak maken uw kind vanaf
tientallen meters zichtbaar.

Verder vragen we u ook de rest van het jaar
zoveel mogelijk lopend, fietsend en goed
zichtbaar naar school te komen. Alvast
hartelijk dank voor uw medewerking!

 Kbsdewegwijzer_info@inos.nl www.bs-dewegwijzer.nl

mailto:Kbsdewegwijzer_info@inos.nl


SPONSORLOOP VOOR EEN GROEN
SCHOOLPLEIN

Wat hebben de kinderen toch hard gerend
tijdens de sponsorloop op 28 en 30 september
voor ons nieuwe schoolplein. Het eindbedrag dat
alle kinderen bij elkaar hebben gerend is
uiteindelijk 22.873,57 euro. Een prachtig bedrag
waar wij enorm blij mee zijn om ons schoolplein te
vernieuwen.

Vandaag hadden wij op school de bekendmaking
van het totale bedrag, de klassenprijzen en de
individuele prijzen. De kinderen die de top 50
hebben behaald, hebben een prijs gekregen. De
nummers 1, 2 en 3 hebben nog een extra medaille
gekregen. De klassenprijzen zijn gewonnen door
1/2g, 1/2b, 4c, 5a, 7a en 8a. Deze klassen hebben
een uur gratis bowlen of een ijsje bij Snoek
gewonnen.
De crowdfunding loopt nog voor 33 dagen. U heeft
nog de mogelijkheid om te doneren via deze link:
Crowdfunding voor natuur: basisschool De
Wegwijzer vergroent het schoolplein.
Wij zijn iedereen enorm dankbaar voor het
inzamelen van al het geld.
→

→

VANUIT DE OV

Ouderbijdrage wordt gedeeltelijk
teruggestort

Afgelopen jaar zijn als gevolg van
COVID-19 diverse activiteiten anders
verlopen of zelfs niet doorgegaan. Dit is
van invloed geweest op de uitgaven. We
beloofden u vorig schooljaar te kijken
naar een eventuele teruggave.
Inmiddels is de boekhouding over
schooljaar 2020/2021 afgerond en heeft
de MR de kascontrole gedaan. Daarmee
kunnen we u nu bevestigen dat er een
teruggave wordt gedaan. Per betaald
bedrag van €32,50 wordt er €10,-
teruggestort. Heeft u €16,25 betaald dan
wordt dit €5,-.
Dit bedrag wordt in november
terugbetaald aan het rekeningnummer
waarvan wij het geld ontvingen.
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BIJLAGE 1: EVEN VOORSTELLEN… NIEUW LID GMR

Even voorstellen: nieuw lid GMR

Ton Jacobs is dit schooljaar gestart als nieuw ouderlid in de GMR. Hij volgt de vertrokken Harold Bovenlander op. De
GMR is erg blij met een volledige bezetting van 7 ouders en medewerkers.

Ton stelt zich graag aan jullie voor:
Ik ben getrouwd met Danielle en heb twee dochters Louise van (11 jaar) en Rosalie van (9 jaar) die nu op de KBS
Kievitsloop zitten. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Boels Rental in de functie van accountmanager.

Als ouder vind ik de GMR belangrijk omdat ik dan een bijdrage kan leveren aan goed  functionerend onderwijs voor
alle kinderen en ouders. Met mijn kennis en ervaring wil ik graag een positieve invloed hebben op de te nemen
beslissingen en adviezen.

Ik kijk uit naar een prettige en transparante samenwerking om gezamenlijk te
werken aan de toekomst bij scholen waar kinderen zich veilig voelen, met veel
plezier komen en ouders hun kinderen met een goed gevoel kunnen brengen.

Dit schooljaar volgen weer verkiezingen en kunnen alle ouders en
medewerkers van INOS zich kandidaat stellen. Wil je meer weten over de
GMR?
Ga naar
https://inos.nl/wie-zijn-wij/medezeggenschap/
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BIJLAGE 2: JEUGDGEZONDHEIDSZORG WEST-BRABANT
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BIJLAGE 3: CHATIME NIEUWS
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BIJLAGE 4: SPEELGOED- EN KLEDINGMARKT IN ‘T WEB

De wijk Waterdonken ruimt op en u kunt voor een koopje het leukste en mooiste tweedehands speelgoed en kleding

voor kinderen scoren. Bent u nog op zoek naar een cadeau voor bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst of een verjaardag?

Kom gerust langs om een kijkje te nemen of er iets tussen zit voor u. De markt is een initiatief van ouders uit de wijk

Waterdonken die thuis mooie en nette spullen hebben liggen die ze niet meer gebruiken. Spullen die in goede staat

zijn en waarvan het zonde is om deze zomaar weg te doen. Wij maken er graag andere kinderen blij mee – zeker met

de komende feestdagen in zicht. Neem contant geld mee, pinnen is helaas niet mogelijk. Zorg tijdens uw bezoek aan

de speelgoed- en kledingmarkt in ‘t Web voor een QR-code/toegangsbewijs.

Datum

Dinsdag 2 november 2021

Locatie

’t Web – Zuringveld 1, 4847 KS Teteringen

Tijd

19.30 – 21.30 uur

Entree

Gratis

Niet vergeten

QR-code/toegangsbewijs en contant geld

Wat kunt u verwachten?

● Speelgoed
● Spelletjes
● Kinderboeken
● Puzzels
● Knuffels
● Verkleedkleren
● Baby- en kinderkleding
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