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Het dagelijkse bestuur bestond dit jaar uit:
• JeanineVroegrijk, voorzitter
• WendyRisseeuw, penningmeester
• Mariska van Haperen, secretaris

De leden waren:
Edith Bastiaansen, Karin van den Berg, Wilma Boelens, Dan ielle Claveaux, Mariska
van Haperen, Simone de Jong, Esther Karmous, Wendy Risseeuw, Sabine de Rooij,
Hanneke Smits, Diana Vermeiden, Jean me Vroegrijk, Samantha van Zand en Patrick
Zwemmer.

Dit schooljaarwerd er door de oudervereniging 6x keer (0fl line) vergaderd. Hierbij
kwamen als vaste agendapunten naarvoren; de voorbereiding en evaluatie van
diverse activiteiten, de financiën en het nauwlettend volgen van de gang van zaken
op school.
Bij de voorbereidingen van diverse activiteiten zijn er afzonderlijke vergaderingen
geweest met enkele bestuursleden en leden van hetschoolteam.
Het dagelijks bestuur heeftook periodiek overleg gehad met juf Maartje en meneer
Bart.

De volgende activiteiten zijn dit schooljaar georganiseerd:

OPENING SCHOOLJAAR:

FOTOGRAAF:
Tijdens de 2 dagen dat de fotograaf aanwezigwas, werd er door de 0V geholpen
zodat iedereen op tijd aanwezig was voor de foto.

DAG VAN DE LERAAR:
5 oktober 2021 was de dag van de leraar. Door Edith Bastiaansen zijn daarom voor
het gehele team heerlijke taarten gebakken.

KIN DERBOEKENWEEK:
Het thema van de Kinderboekenweek 2021 was: “Worden wat je wil.”
Dit jaar werd de Kinderboekenweek heel summiergevierd. Door de oudervereniging
zijn dit jaar alleen nieuwe boeken besteld.

SINTERKLAAS:
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Op donderdag 2december heeft Sinterklaas met zijn Pieten De Wegwijzer mogen
bezoeken. Helaas zondereen grootse intochti.v.m. alle Corona maatregelen die op
dat moment nog van kracht waren. Ook dit jaar werd als voorbereiding door het team
de lijn van hetSinterklaasjournaal gevolgd en werd de school versierd. De kinderen
kregen in de weken voorafgaand aan de sinterklaasviering nog een aantal keer een
traktatie in de vorm van een doosje rozijntjes (kleuters), mandarijntjes, chocolade
munten, pepernoten en een speculaaspop. Tijdens de sinterklaasviering kregen alle
kinderen van de onderbouw een klein cadeautje en de bovenbouw kreeg een
groepscadeau met hierbij voor iedereen nog een zakje pepernoten.

KERST MIS
Helaas moest de kerstviering ook dit jaar in een anderjasje gegoten worden.Alle
leerlingen hebben een week eerder dan gepland genoten van een kerstontbijt.

VOORLEESWEDST RIJD:
Op school werd een voorronde gehouden van de nationale voorleeswedstrijd. In de
groepen 7 en 8 mochten ze zich aanmelden.Als oudervereniging hebben we voor
een mooie beker gezorgd die de winnaarin ontvangstmochtnemen.

CARNAVAL:
Dit jaar mocht er weer een heus Carnavals feestgeregeld worden. De kinderen
hebben in groepen in de speelzaal en op het schoolplein mooi verkleed mogen
hossen en feesten. Iedereen kreeg hierbij nog een zakje chips en een beker ranja.
De rest van de dag werd er in de klas een vullend programma gemaakt, zodat
iedereen zich heeft kunnen vermaken.

C REA-DAG:
Dit jaar werd de crea-ochtend voor heel de school georganiseerd. Omdat heel veel
leerlingen hieraan deel gingen nemen, werd er voor gekozen om dit op 2 dagen te
organiseren.Voorde groepen 1 tim 3 vond het plaats op vrijdag 20 mei en voor de
groepen 4 tfm 8 op vrijdag 13 mei. Door de crea-commissie (team van school en de
oudervereniging)werden een tal van activiteiten uitgezochten voorbereid.
Ook dit jaar werden de kinderen ingedeeld voor2 activiteiten,waarbij in de Ie ronde
iets geknutseld werd en in de andere ronde een belevenis werd aangeboden. U kunt
denken aan bijv. speksteen bewerken, win dvanger maken, weven, crea -jou rn aal
maken, dansen of een stop motion video maken in de hogere groepen. Bij de jongere
leerlingen kuntu denken aan bijv. het maken van een lapjeskat, blikversieren,
bakken in de keuken en nog veel meer.
Al met al een zeer afwisselen de dag die mede mogelijk werd gemaakt door de inzet
van vele vrijwilligers, de crea-commissie maar ook alle ouders die geholpen hebben
met het sparen van knutselspullen. Waarvoor nogmaals onze dank.

SPORTDAG:
Op woensdag 6juli hebben de groepen 3 tlm 8 genoten van een leuke sportdag bij
Scorpio in Oosterhout. Ze hebben daarover het gehele terrein verschillende sporten
gedaan zoals: hoogspringen, sprint, verspringen enz. De succesvolle dag werd
afgesloten met een lekker ijsje.

SCHOOLREIS:
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Na een lange tijd waarbij er geen schoolreis mogelijk was, werd er dit jaar door de
leerlingen weerenorm genoten van een dagje weg. Op vrijdag 24juni zijn alle
leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 met de bus naarde Efteling geweest.
De kleuterszijn op 8juli met de busnaarFien en Teun geweest.

AFSCHEID GROEP 8:
Groep 8 heeftals eindcadeau een zelfgemaakttijdschriftvan het schoolteam en de
oudervereniging gekregen,waarin allerlei wetenswaardigheden en n ieuwsfeiten over
de leerlingen en hun 8-jarige schoolcarrière staan. Een mooie herinnering als
afsluiting van de basisschool.

LAATSTE SCHOOLDAG:
Ter afsluiting van hetschooljaar2O2l -2022 had de oudervereniging voor een lekker
ijsje gezorgd voor alle kinderen.

VERJAARDAGEN:
Daarnaastzijn ook dit schooljaaralle medewerkers van KBSde Wegwijzer op hun
verjaardag verwend. Allen hebben van de oudervereniging een cadeau gekregen en
nog een knutselwerk, wat door de klassenouders met de kinderen werd gemaakt.
Ook zijn er diverse kaartjes verstuurd, hebben we enkele leerkrachten een cadeautje
kunnen overhandigen in verband met de geboorte van hun kinderen of kleinkind.

Teteringen, augustus 2022

Namens het bestuurvan de oudervereniging KBS ‘de Wegwijzer’,

Wendy Risseeuw Mariska van Haperen
Penningmeester Secretaris

Jeanine Vroegi
Voorzitter
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