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UIT DE DIRECTIEKAMER

Wat bruist de school van
activiteiten die ons onderwijs
zo speciaal maken! Zo was er
een sportieve sportdag met
prachtig weer, creadag, het
verkeersexamen en waren er
workshops voor de groepen
acht en nog veel meer!
Er is ook dit schooljaar een
leerlingtevredenheidsmeting afgenomen bij de
bovenbouwgroepen en wat wij zijn trots op de
resultaten!
→

→ Wist u dat iedere klas een stukje van het
schoolplein heeft gekregen, zodat iedere
groep een klein stukje van het schoolplein
gaat onderhouden? Op deze manier zijn we
samen verantwoordelijk voor ons mooie
schoolplein.
De verkeersveiligheid blijft ook hoog op de
agenda staan. Samen met de gemeente en
de verkeerswerkgroep hebben we gekeken
hoe we de veiligheid rond de school kunnen
verbeteren.
U ontvangt binnenkort een speciale uitgave
van de nieuwsbrief met alle informatie over
volgend schooljaar.
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LEERLINGTEVREDENHEID EN
VEILIGHEID 2021-2022
Ieder schooljaar wordt in de groepen 6, 7 en 8
de leerlingtevredenheid en sociale veiligheid
gemeten met een digitale vragenlijst.  De
kinderen geven onze school een 8,8 als
gemiddeld rapportcijfer en hier zijn wij heel
trots op. De kinderen beoordelen of ze zich
sociaal veilig voelen met een 9,2. Een
uitgebreid verslag kunt u vinden op scholen op
de kaart bij leerlingtevredenheid.

In bijlage 1 vindt u de de onderzoeksresultaten
op schoolniveau.

SCHOOLPLEIN

We hebben het schoolplein verdeeld in kleine
stukjes. Iedere groep heeft de
verantwoordelijkheid gekregen over een stukje
tuin.

Er is een krat vol met tuingereedschap
aangeschaft zodat alle kinderen kunnen
meehelpen om te zaaien en onkruid te
wieden. Deze week mogen de kinderen
bloemzaad uitstrooien over hun stukje tuin.
Op deze manier leren de kinderen veel over de
natuur en maken we het schoolplein met z'n
allen weer een stukje mooier en groener.

VERKEERSWERKGROEP

Op woensdag 1 juni heeft er een
bijeenkomst plaatsgevonden met vier
mensen van de gemeente Breda en de
verkeerswerkgroep. We blijven aandacht
vragen voor de veiligheid rond de school.
Samen hebben we gekeken hoe we de
route naar de school voor wandelende en
fietsende kinderen veiliger kunnen maken.

De werkgroep had een mooi voorstel
ingeleverd en de gemeente is hier serieus
mee aan de slag gegaan met een ontwerp
voor de korte en lange termijn. We stimuleren
met dit plan dat er zo min mogelijk ouders
met de auto komen. Het thema verkeer
staat deze weken centraal op school met
een verkeersexamen van de groepen zeven
en allemaal verschillende activiteiten in het
kader van verkeer.
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SPORTDAG GROEPEN DRIE T/M ACHT
We hebben er even op moeten wachten maar
woensdag 6 juli is het dan eindelijk zover en
mogen we weer een sportdag organiseren.

Hieronder een aantal belangrijke punten voor
die dag;

● Groepen 3-4-5 komen op eigen
gelegenheid naar Scorpio.
Wilhelminakanaal Zuid 78, 4903 RA
Oosterhout. Het is de bedoeling dat de
kinderen om 8:45 uur aanwezig zijn.

● Groepen 6-7-8 gaan fietsen en
vertrekken om 8:30 uur vanuit school.

● De sportdag duurt tot 12:15 uur. De
groepen 3-4-5 kunnen opgehaald
worden bij Scorpio ( zie adres
hierboven.) De groepen 6-7-8 fietsen
terug naar school.

● De kinderen nemen fruit en een
hervulbare waterfles mee. ( Er zijn
waterpunten om bij te vullen.)

● Wilt u voor passende kleding met
sportschoenen voor buiten zorgen?

● Bij warm weer is zonnebrand ook erg
handig!

Wij hopen u zo voldoende te hebben
geïnformeerd.

SPORTDAG GROEPEN 1-2

Op vrijdag 3 juni hebben de kleuters een
sportdag gehad. Het was een sportieve,
gezellige en zonnige sport- en spelletjesdag.
De kinderen deden buiten Oud-Hollandse
spelletjes, zoals: blikgooien, spijkerpoepen,
zaklopen, was hangen, reuzen-laarzen-loop,
water dragen, eierloop, touwtje springen,
enzo. Op het speelveld konden de kinderen
voetballen, knots-hockeyen en touwtrekken.
Ook de speelzaal was een echte speelhal
geworden. Tussendoor hebben we ook nog
rustige activiteiten gedaan, zoals:
gezelschapsspelletjes, sjoelen, eten, drinken,
kleuren en film kijken. De dag werd
afgesloten met een heerlijk ijsje.

Bedankt alle hulpouders en kinderen uit
groep 8 voor de fijne begeleiding deze dag!
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LEGO MINDSTORMS GROEPEN ACHT

De afgelopen twee weken zijn we met de
klas aan de slag gegaan met Lego
Mindstorms. Lego Mindstorms zijn robots die
je op een computer kunt programmeren.
Dit deden we in de speelzaal in het
gebouw van De Wegwijzer samen met een
paar mensen van Ericsson. De eerste les
gingen we vooral uitproberen en
opdrachten doen van een lijst. Dat was
leuk, maar aan het eind van die les gingen
we iets nog leukers doen: Een wedstrijdje
slalommen. De tweede les was leuker,
want toen gingen we aan de slag met
sensoren op de robots. Bij de wedstrijd aan
het eind van deze les moesten we
slalommen, een blokje optillen door middel
van de sensoren, terugrijden en een
geluidje maken. Met deze wedstrijd kon je
ook een prijs winnen, namelijk een Ericsson
pet. De mensen van Ericsson hielpen ons
met alles wat we nodig hadden. Dat was
heel fijn. Ik denk dat de hele klas dit een
leuke en leerzame periode vond!

Van Elena, groep 8a
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BIJLAGE 1: ONDERZOEKSRESULTATEN LEERLINGTEVREDENHEID EN SOCIALE
VEILIGHEID OP SCHOOLNIVEAU
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BIJLAGE 2: DE JAARLIJKSE OUDERBIJDRAGE

De ouderbijdrage is voor meer dan alleen de schoolreis

Elk jaar vragen we u om een ouderbijdrage voor alle extra activiteiten die school organiseert. En dat is buiten de
schoolreis nog veel meer.

Wat doet de OV nog meer met de vrijwillige ouderbijdrage?
Met uw vrijwillige bijdrage zorgen we ook dat het sinterklaasfeest kan plaatsvinden, de creaochtend georganiseerd
kan worden, boeken aangeschaft kunnen worden tijdens de Kinderboekenweek en natuurlijk zorgen we iets lekker
tijdens verschillende activiteiten. Dit is maar een klein onderdeel van wat er betaald wordt van uw vrijwillige
bijdrage. Kijk voor het gehele overzicht op de site https://www.bs-wegwijzer.nl/ouders/ov/.

Waarom is de ouderbijdrage hard nodig?
Zonder uw bijdrage zijn niet alle activiteiten mogelijk. De ouderverenging krijgt geen subsidies.

De stand van zaken

Op dit moment is 56% van de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen. Dit is vele malen lager dan andere jaren. Deels is

dit te verklaren door nieuwe wetgeving waarbij we u geen persoonlijke herinnering meer mogen sturen. Na wat
onderzoek blijkt het ook deels te komen door onduidelijkheid. Er werd gedacht dat er was betaald maar dit bleek om
de TSO te gaan. Heeft u betaald? Dan verschijnt er onder het verzoek in Parro een melding dat de betaling is
geslaagd.

Hoe kunt u de vrijwillige ouderbijdrage overmaken?
In de Parro app gaat u vanuit het hoofdscherm naar het tekstballonnetje rechts onderin en kiest u voor Schoolkassa.
In het gedeelte Schoolkassa komt u een bericht tegen met een link erin. Wanneer u hier op klikt gaat u naar de
betaalomgeving.

Hoeveel is de vrijwillige ouderbijdrage?
Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op EUR 32,50 per kind per schooljaar. Is het bedrag te hoog? U
kunt ook een gift doen.

Kan ik ook een extra gift doen?
Jazeker, elke bijdrage is van harte welkom! U kunt dit overmaken aan NL74RABO0126832625 t.n.v. Oudervereniging
Teteringen-Wegwijzer.

Heeft u vragen? Stuur uw vraag naar: kbsdewegwijzer_oudervereniging@inos.nl.

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

https://www.bs-wegwijzer.nl/ouders/ov/
mailto:kbsdewegwijzer_oudervereniging@inos.nl
mailto:Kbsdewegwijzer_info@inos.nl


BIJLAGE 3: CHATIME

Breda krijgt wijkministers

In juni bestaat kindermagazine ChaTime 15 jaar, helaas zijn er geen financiële middelen om dit te vieren.
Hoewel? Het kindermagazine, dat al jaren nieuws maakt voor en door kinderen, werd verrast met een
geweldig project. ChaTime mag een kinderwijkraad opzetten in onze stad. “Dit is een geweldige opsteker:
feesten is leuk, documentaires maken is geweldig en een extra editie uitbrengen van ons blad is ook een
mooi cadeau, maar een kinderwijkraad opzetten is boven mijn verwachting”, glundert hoofdredacteur Lidia
van Hooijdonk.

Samenwerking met Vrijwillig&Co
Eerder werkte ChaTime samen met de organisatie Vrijwillig&Co en nu gaan ze weer een samenwerking aan:
een kinderwijkraad opzetten! Het pilotproject loopt een jaar en start in september. Hoofdredacteur Lidia
van Hooijdonk heeft, samen met Jan van Haren, bestuurder van Vrijwillig&Co, grote plannen. “We starten
ten eerste met een nieuwe en wat hippere naam: MiniSters Kids & Wijkzaken, afgekort: MK&W. Ik heb
coole plannen voor de stad, oké het is een pilot, maar ik weet zeker dat deze gaat slagen. Ik roep al jaren
dat de talenten en ideeën van kids geweldig zijn en dat zij bijdragen aan wellicht een betere wijk of buurt
en nu ze “minister” worden hebben zij nog een belangrijkere taak. In september 2022 gaat de eerste club
“ministers” aan de slag in de wijk Tuinzigt en Westerpark. Zij zijn leerlingen van basisschool De Boomgaard.
Vervolgens komen er “ministers” in de wijk Geeren-Noord en vervolgens krijgen alle wijken en dorpen
“ministers”. Alle ideeën, tips, gebeurtenissen en nieuws uit de stad, worden belicht door de jonge
“ministers” en reporters van kindermagazine ChaTime.” Al het nieuws en nog heel veel meer leuks kunt u
teruglezen op de site van ChaTime: www.chatime.nl

ChaTime 15 jaar
Er zijn duizenden kranten en magazines, maar er is maar één kindermagazine ChaTime in Brabant en… zij
waren een van de eerste met een kindermagazine in Nederland, gemaakt voor en door kinderen. Stel je
eens voor dat er in jouw tijd (jaren 60,70 en of 80) een kindermagazine was! Inmiddels zijn er meer dan
1350 jonge reporters aan de slag geweest bij ChaTime. Het blad dat kinderen van diverse wijken, scholen
en culturen met elkaar in contact brengt. Het blad, dat de wereld van kinderen verbreedt.

De eerste “ministers” hebben zich al aangemeld: Kenji, Noa, Davidia en Sammy.
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