Oudervereniging KBS de Wegwijzer
Secretariaat: Hoeveneind 86
Telefoon:
076-5870329
JAARVERSLAG 2017 / 2018 : KBS de Wegwijzer, Teteringen
Het dagelijkse bestuur bestond dit jaar uit:
 Jeanine Oomen-Vroegrijk, voorzitter
 Ineke Huisman, penningmeester
 Janine de Bie-Sweep, secretaris
De bestuursleden waren:
Edith Bastiaansen, Karin van den Berg, Wilma Boelens, Petra van Brink, Anita Jacobs,
Monique de Jong, Suzanne Marcelis, Kim Pas, Sabine de Rooij, Eefje van Schijndel en
Hanneke Smits.
Dit schooljaar is er door de oudervereniging 6 keer vergaderd. Hierbij kwamen als vaste
agendapunten naar voren; de voorbereiding en evaluatie van diverse activiteiten, de
financiën en punten die door ouders zijn aangedragen. Tevens zijn deze punten allen
door het dagelijks bestuur besproken met juf Esther.
Ook zijn er bij de voorbereidingen van diverse activiteiten steeds afzonderlijke
vergaderingen geweest met enkele bestuursleden van de oudervereniging en leden van
het schoolteam.
De volgende activiteiten zijn dit schooljaar georganiseerd:
BEGINFEEST:
Door de slechte weersvoorspellingen op vrijdag 8 september 2017 kon helaas ook dit jaar
het beginfeest weer niet doorgaan. Er was gekozen voor het thema “cowboys en
western”. Er waren door de oudervereniging al vele voorbereidingen getroffen om er
weer een mooie en plezierige middag van te kunnen maken.
Doordat de weersvoorspellingen al meerdere malen in de steek heeft gelaten is er zowel
door het dagelijks bestuur van de oudervereniging en leden van het schoolteam naar
alternatieve locaties gezocht. Dit helaas zonder het gewenste resultaat. Hierdoor en de
enorme groei van het aantal leerlingen heeft ons er toe doen besluiten dat er geen
begin/eindfeest meer georganiseerd zal worden. Wel is met de schoolleiding afgesproken
dat het schooljaar met de kinderen feestelijk zal worden afgesloten en dat er op de
eerste dag iets extra’s wordt gedaan. Voor de ouders/verzorgers zal er tijdens de
informatieavond gelegenheid zijn om de vakantieverhalen, onder het genot van een
drankje, met elkaar uit te wisselen. Aan het eind van het schooljaar zijn de
ouders/verzorgers hierover ook geïnformeerd.
DAG VAN DE LERAAR:
5 oktober 2017 was de dag van de leraar. Doordat de leerkrachten gingen staken voor
het verkrijgen van een betere positie in het basisonderwijs, is het team op dinsdag
3 oktober 2017 voorzien van een lekkere traktatie. Het thema van de Dag van de Leraar
is de appel, die staat voor groei en ontwikkeling. Door Edith Bastiaansen zijn daarom
voor het gehele team heerlijke appelcheesecakes gemaakt.
KINDERBOEKENWEEK:
Het thema van de kinderboekenweek 2017 was: gruwelijk eng ! Op dinsdag 3 oktober
2017 is de kinderboekenweek voor de kleuters geopend. De juffen hadden zich verkleed
als heks en hebben samen met de kinderen in de speelzaal liedjes gezongen over
heksen. Voor de andere kinderen is de kinderboekenweek op woensdag 4 oktober 2017
geopend.
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Jan Verbart heeft die dag in alle groepen een griezelverhaal voorgelezen. Daarnaast
hebben de groepen 7 en 8 meegedaan aan de nationale voorleeswedstrijd.
Op donderdag 12 oktober 2017 is de kinderboekenweek van de kleuters weer in de
speelzaal afgesloten, waarbij door elke groep een klein optreden is verzorgd. De
bovenbouw heeft de kinderboekenweek op vrijdagmiddag zingend afgesloten met het lied
van kinderen voor kinderen “griezelen!”.
Door de oudervereniging was de school “eng” versierd en is de voorleeswedstrijd
gejureerd.
Tevens mochten de leerkrachten van alle groepen weer een boek/tijdschriftabonnement
uitzoeken t.w.v. ± € 15,-- en zijn deze door de oudervereniging tijdens de afsluitingen
van de kinderboekenweek overhandigd. Ook zijn de kinderen en leerkrachten na de
optredens nog getrakteerd op een Dracula gebitssnoepje.
SINTERKLAAS:
Door het team is de lijn van het Sinterklaasjournaal gevolgd. Na de aankomst van de
Sint in Teteringen is er door zijn pieten ook een bezoek gebracht aan de school en
hebben alle kinderen krentjes of een mandarijn in hun schoen gevonden. Voor de
groepen 1 t/m 4 is er op maandag 27 november 2017 een voorleesavond georganiseerd.
De opkomst was groot en is goed verlopen.
Op 27 november 2017 hebben de kinderen ook nog een speculaaspop in hun schoen
gevonden. Ook zijn er op 1 december 2017 nog strooipieten langs geweest.
Op dinsdag 5 december 2017 heeft Sinterklaas met een aantal pieten een bezoek
gebracht aan de school. In de ochtend werd hij door alle kinderen en leerkrachten van de
Wegwijzer en de Springplank buiten hard toegezongen, waarna hij eindelijk in de verte in
de koets verscheen. Daarna heeft hij alle groepen een bezoek gebracht. De
oudervereniging heeft voor de kinderen van de groepen 1 t/m 5 voor individuele
cadeautjes gezorgd en voor de groepen 6 t/m 8 voor een groepscadeau. Ook hebben alle
kinderen nog een zakje met strooigoed gekregen.
KERSTMIS
Het thema was dit jaar “Feest van vredeswensen”, waarbij het klassieke kerstverhaal in
vier delen is verteld vanuit het gezichtspunt van Maria. Het project werd afgesloten met
een kerstspel van groep 8 in de kerk. Hierbij werden ze muzikaal begeleid door
verschillende leerkrachten en leerlingen. Na de viering liepen de kinderen met een lichtje
om een vinger terug naar een prachtig versierde school, waar ze in hun eigen groep
konden genieten van het kerstdiner. Vele ouders hadden weer allerlei heerlijke hapjes
klaargemaakt. Ook op het schoolplein was het gezellig druk waarde ouders rondom het
kampvuur door de oudervereniging werden getrakteerd op koffie/thee en warme
chocomelk met slagroom.
NATIONALE VOORLEESDAGEN:
De nationale voorleesdagen waren dit jaar van 24 januari t/m 3 februari 2018. De
voorleesdagen hebben als doel het stimuleren van voorlezen aan peuters en kleuters,
maar omdat voorlezen zo belangrijk is, wordt hier op onze school ook de midden-en
bovenbouw bij betrokken.
Jan Verbart heeft in de bibliotheek voor alle kleuters het prentenboek van 2018 “Ssst de
tijger slaapt” voorgelezen. Tevens hebben de kleuters met hulp van leerlingen uit
groep 7 in de bibliotheek een quiz gemaakt over de prentenboek top tien!
Daarnaast hebben de leerkrachten elke ochtend in een andere groep voorgelezen.
CARNAVAL:
Op vrijdag 9 februari 2018 werd de hele dag carnaval gevierd op De Wegwijzer. Het
motto was dit jaar: “Bij ons gaot ut lampke nie ut”. Om 8.45 uur begon het carnaval met
de onthulling van de jeugdraad. Daarna zijn de kinderen van de groepen 3 t/m 8 in hun
eigen klas gestart met de voorrondes van een geweldige playbackshow, welke door de
leden van de jeugdraad zijn gejureerd.
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De winnaars van de groepen mogen ’s middags optreden op het grote podium in de
speelzaal. De kleuters verzorgen voor elkaar een carnavalesk optreden en waren ’s
middags vrij. Voor de groepen 3 t/m 8 ging het feest ’s middags verder in de speelzaal,
waar meneer Bart en meneer Jeroen voor leutige muziek zorgden en de voeten van
zowel de kinderen als de leerkrachten van de vloer gingen. Daarnaast waren er diverse
playback acts, waarbij meneer Jeroen de presentatie op zich nam en kregen we nog
bezoek van de Raad van 11 van Teteringen. Ook konden de kinderen met hun eigengemaakte stempelkaart bij leden van de oudervereniging limonade en chips halen. We
kunnen terugkijken op een leutige dag.
PASEN
Op vrijdag 14 april 2017 zijn de kinderen door de oudervereniging getrakteerd op
paaseitjes. Daarnaast is afgesproken dat vanaf volgend schooljaar de school ook met
pasen versierd zal worden met zelfgemaakte knutsels van de oudervereniging.
CREA-OCHTEND:
De crea-ochtend was dit jaar alleen voor de groepen 1 t/m 3 en werd gehouden op
vrijdag 19 mei 2017. Door de crea-commissie (team en leden oudervereniging) waren
weer tal van activiteiten uitgezocht en voorbereid. Ook dit jaar mochten de kinderen
twee activiteiten kiezen. Zo zijn er in de keuken spiesjes, pannenkoekjes, wraps,
sandwiches, eitjes en salades gemaakt. Tevens zijn er door de kinderen viskommen,
bootjes van afvalmaterialen, rietjesvisjes, ballonvissen, schelpenschilderijtjes en
schatkisten gemaakt en zijn er piratenvlaggen geverfd. Ook was er een iPad workshop en
een speelparcours en werd er gekleid en getimmerd, waren er textiele werkvormen en er
was een fotospeurtocht. In de middag zijn de groepen gaan picknicken, waar de
gemaakte hapjes zijn opgegeten.
Leden van de oudervereniging zorgde tijdens de crea-ochtend voor de koffie/thee, ranja
en een snoepje en/of koekje. Al met al een zeer afwisselende dag die mede mogelijk
werd gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers en de crea-commissie, waarvoor
nogmaals onze dank.
SPORTDAG/KONINGSSPELEN:
Deze werd gehouden op vrijdag 20 april 2018. De groepen 1-2 bleven in en op het
schoolplein van de school. Het thema was Western, waardoor de knutselwerken die voor
het eindfeest waren bedoeld, konden worden gebruikt. De groepen 3 en 4 zijn lopend
naar het terrein van MHCT gegaan, waar ze verschillende spelletjes/sportactiviteiten
hebben gedaan. Allen kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn getrakteerd op een eierkoek,
drinken en een ijsje. De groepen 5 t/m 8 zijn wederom naar een georganiseerde dag van
Breda Actief gegaan.
Het was voor alle kinderen weer een geslaagde dag.
SOLIDARITEITSACTIE:
Op 7 juni 2018 werd de jaarlijkse solidariteitsactie gehouden. Dit jaar is er een
sponsorloop voor KIKA georganiseerd, waarbij alle leerlingen in 15 minuten zoveel
mogelijk rondjes rondom de school moesten trimmen. Het idee is ontstaan door het
enthousiasme van meneer Jeroen om deel te nemen aan de landelijke KIKA-loop in
Eindhoven. Het team heeft hem met deze schoolactie graag willen ondersteunen.
Door de oudervereniging en hulpouders zijn de stempelposten bemand en appels
uitgedeeld. Ook is er voor voldoende drinken gezorgd, want dat was wel nodig met het
warme weer.
In totaal is er met de actie € 11.529,01 opgehaald. Het was een gezellige dag en een
mooie en succesvolle actie.
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EDUCATIEF UITSTAPJE:
Ook dit jaar waren de educatieve uitstapjes weer gekoppeld aan het thema in de klas.
Op vrijdag 23 februari 2018 hebben de leerlingen van groep 8 een bezoek gebracht aan
Kamp Vught. O.a. door het koude weer hebben de kinderen een goede indruk gekregen,
wat de mensen in dit kamp hebben doorstaan. Rond de middag hebben de groepen een
bezoek gebracht aan de fusilladeplaats en aansluitend nog aan het Geniemuseum.
Op donderdag 17 mei 2018 zijn de groepen 1-2 naar recreatiepark Pukkemuk geweest en
de groepen 3-4 naar Plaswijckpark. Op vrijdag 18 mei 2018 vertrokken de groepen 5
naar het Archeon. Groep 6 is op donderdag 8 februari gaan pijl en boogschieten en is op
maandag 11 juni 2018 naar de Uitvindfabriek in Breda geweest.
Op vrijdag 25 mei 2018 vertrokken de groepen 6/7 en 7 naar Corpus. Aansluitend
hebben de kinderen zich nog even kunnen uitleven in het Robin Hood speel- en
klauterbos in Den Haag.
De kinderen hebben zich op de verschillende locaties prima vermaakt.
In tegenstelling tot andere jaren heeft groep 8 als eindcadeau een afscheidstijdschrift
van het schoolteam en de oudervereniging gekregen, waarin allerlei wetenswaardigheden
en foto’s zijn opgenomen van de afgelopen 8 jaar. Een mooie herinnering als afsluiting
van de basisschool. Tevens is groep 8, ter compensatie van het wegvallen van het
eindfeest, nog gaan zwemmen en zijn ze daar getrakteerd op een ijsje.
Ter afsluiting van het schooljaar 2017/2018 heeft de oudervereniging alle kinderen en
leerkrachten op de laatste schooldag voorzien van een ijsje.
Daarnaast zijn ook dit schooljaar alle medewerkers van KBS de Wegwijzer op hun
verjaardag verwend. Allen hebben van de oudervereniging een cadeau gekregen en de
leerkrachten nog een knutselwerk, wat door de klassenouders met de kinderen is
gemaakt. Ook hebben we enkele leerkrachten een cadeautje kunnen overhandigen in
verband met de geboorte van hun kind. Ook zijn er nog diverse kaartjes verstuurd.
We kunnen als oudervereniging weer terug kijken op een leuk en gezellig schooljaar. Er
zijn vele activiteiten georganiseerd door het team en de leden van de oudervereniging,
met hulp van vele ouders, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken. We hopen dat
we ook volgend jaar weer een beroep op u als ouder kunnen doen.
Monique de Jong en Janine Sweep hebben de oudervereniging inmiddels verlaten.
Teteringen, augustus 2018
Namens het bestuur van de oudervereniging KBS “de Wegwijzer”,

Jeanine Oomen
Voorzitter

Janine Sweep
Secretaris
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