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Oudervereniging KBS de Wegwijzer

Secretariaat: Espakker 36, Teteringen
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2OLg : KBS de Wegwijzer, Teteringen

Het dagelijkse bestuur bestond dit jaar uit:
. Jeanine Oomen-Vroegrijk, voorzitter
. Ineke Huisman-Welschen, penningmeester
. Suzanne Marcelis-Math'rjssen, secretaris
De bestuursleden waren:
Edith Bastiaansen, Karin van den Berg, Wilma Boelens, Petra van Brink, Anita Jacobs,
Mariska van Haperen, Kim Pas, Sabine de Roo'rj, Eefjevan Sch'rjndel, Hanneke Smits en
Samantha van Zand.

Dit schooljaar is er door de oudervereniging 6 keer vergaderd, Hierb'rj kwamen als vaste
agendapunten naar voren; 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 het schoolteam.
Het dagelijks bestuur heeftook periodiek overleg gehad met juf Maartje en meneer Bart.
De volgende activiteiten zijn dit schooljaar georganiseerd:

OPENING SCHOOLIAAR:
Tijdens het openingsfeest werden alle leerkrachten voorgesteld en is er door de OV wat
lekkers geregeld in de vorm van een appel.
DAG VAN DE LERAAR:
5 oktober 2018 was de dag van de leraar. Door Edith Bastiaansen zijn daarom voor het
gehele team heerlijke taarten gebakken.
KINDERBOEKENWEEK:
Het thema van de kinderboekenweek 2018 was: Vriendschapl
Door de oudervereniging was de school feestelijk versierd.
Muziekimpuls opende de kinderboekenweek voor de kleuters.
Groep 6, 7 en B hebben voorgelezen voor groep 1 en 2.
Op vr'tjdag 12 oktober 2018 is de kinderboekenweek van de kleuters weer in de speelzaal
afgesloten, waarbij door elke groep een klein optreden is verzorgd. Tevens mochten de
leerkrachten van alle groepen 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 vr'rjdagmiddag 12 oktober getrakteerd
op een beker ranja en een zakje popcorn. Een mooie afsluiter van de kinderboekenweek
en een mooie start van de herf stvakantie.
SINTERKLAAS:
Door het team is de lijn van het Sinterklaasjournaal gevolgd. Op 21 november bracht een
aantal pieten een bezoek school en hebben alle kinderen krentjes of een mandarijn in
hun schoen gevonden. Voor de groepen L t/m 4 is er op 27 november een voorleesavond
georganiseerd. De opkomst was groot en de avond is goed verlopen.
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Op 28 november hebben de kinderen ook nog een speculaaspop in hun schoen gevonden
en was er voor elke klas een glazen pot vol pepernoten (in plaats van strooipieten).
Op 3 december heeft Sinterklaas met een aantal pieten een bezoek gebracht aan de
school. Dit jaar was er een andere Sint en deze is zeer goed bevallen. Van veel kinderen
kwam de reactie dat de échte Sinterklaas op school is geweest. De Sint kwam onder
politiebegeleiding aan en heeft alle klassen een bezoek gebracht. De ontvangst op het
schoolplein verliep rustig mede doordat het enkel voor de kinderen van de Wegw'rjzer
was en niet zoals vorig jaar ook voor de kinderen van de Springplank.
Nieuw dit jaar was een f ilmpje met Piet Pietertje dat vooraf was opgenomen op
school. De oudervereniging heeftvoor de kinderen van de groepen 1 t/m 5 voor een
individueel cadeautje en een speciale biebtas gezorgd. Deze konden de kinderen zelf
versieren. Voor de groepen 6 t/m B was er een groepscadeau gekocht. Ook hebben alle
kinderen nog een zakje met strooigoed gekregen.
KERSTMIS
Op 7 december is de school versierd. Dit zag erfantastisch uit en leverde veel blije
gezichten en complimenten op. De kerstviering vond plaats op donderdag 2O december
en begon met een herdertjestocht. De kinderen uit groep 1 t/m 5 werden in kleine
groepjes opgedeeld en liepen een route door Teteringen. Langs deze route stonden de
kinderen van groep 6 t/m B klaar voor het nodige entertainment in de vorm van een lied,
muziek of er werd voorgelezen of iets lekkers uitgedeeld. Bij aankomst op school was er
een optreden van Flashback, het koor van meneer Frank. Daarna ging ieder naar zijn
eigen klas voor een heerl'ljk kerstdiner. Wat had iedereen weerzijn best gedaan! Voor de
wachtende ouders was er buiten gezelligheid met een vuurkorf en lekkere drankjes.

NATIONALE VOORLEESDAGEN:
De voorleesdagen hebben als doel het stimuleren van voorlezen aan peuters en kleuters,
maaromdat 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 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 1 maart 2019 werd de hele dag carnaval gevierd op De Wegwijzer. Om 8.45
uur begon het carnaval met de onthulling van de jeugdraad. Daarna liepen de kinderen
van de groepen 3 t/m B met hun eigen klas in de optocht door Teteringen. Elke groep
had op zijn eigen manier er iets moois van gemaakt. De kleuters verzorgden 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..
PASEN:

Met Pasen z'rjn de kinderen door de oudervereniging getrakteerd op paaseitjes.
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CREA-OCHTEND:
De crea-ochtend vond dit jaar plaats op 7

juni voor de groepen 1 t/m 3. Door de creacommissie (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 lekkere hapjes gemaakt en konden de kinderen in de klas mooie creaties maken.
Leden van de oudervereniging zorgden t'rjdens de crea-ochtend voor de koffie/thee, ranja
en een snoepje en/of koekje. Al met al een zeer afwisselende dag die mede mogel'rjk
werd gemaakt door de inzet van vele vr'rjwilligers en de crea-commissie, waarvoor
nogmaals onze dank. Er gaan wel geluiden op dat de oudere kinderen het jammer vinden
dat er voor hen geen crea-dag meer is, Er wordt nu gekeken of dit volgend jaar weer
opgepakt kan worden.
SPoRTDAG / KON rNc SSP E LE N :
Op 72 april vond de sportdag voor groep 1 en 2 plaats in het thema 'Koningsspelen'. Alle
kinderen mochten in oranje kleding/versiering naar school komen.
Er werd gestart met een gezamenlijke opening op het schoolplein met muziek.

Daarna waren er diverse spelletjes op het schoolplein, in de kleuterklassen, de gang en
de kleine speelzaal. Kinderen kregen tussendoor ranja en op het einde van de dag een
üsje.

t/m B zijn op 29 mei naar Scorpio in Oosterhout gegaan van 09.00 uur tot
13.00 uur. Bij Scorpio werd de sportdag afgetrapt met een gezamenlijke warming up.
Daarna op het gehele terrein diverse sporten, zoals:
hoogspringen/verspringen/sprint/voetbal/tref bal etc. Individuele scores werden door
hulpouders genoteerd en ingeleverd b'rj de OV. De OV heeft diploma's ingevuld voor de
kinderen, deze kregen ze op het einde van de dag mee naar huis. De succesvolle dag
werd af gesloten met een ijsje. Het mooie terrein van Scorpio zorgde voor een succesvolle
sportdag en er waren zowel vanuit team, kinderen én ouders veel positieve reacties.
De groepen 3

EDUCATIEF UITSTAPJE:

Ook dit jaar waren de educatieve uitstapjes weer gekoppeld aan het thema in de klas.
Op 27 november 2018 hebben de leerlingen van groep 8 een bezoek gebracht aan Kamp
Vught. Op 7 mei zijn de groepen 1-2 naar speelboerderij Pukkemuk geweest.
Op \7 mei ging groep 5 naar het Archeon en groep 6 naar het museum voor Beeld &

Geluid. De kinderen hebben zich op de verschillende locaties prima vermaakt.

Groep 8 heeft als eindcadeau een zelfgemaakt tijdschrift van het schoolteam en de
oudervereniging gekregen, waarin allerlei wetenswaardigheden en nieuwsfeiten over de
leerlingen en hun B-jarige schoolcarrière staan vermeld. Een mooie herinnering als
afsluiting van de basisschool.

Ter afsluiting van het schooljaar 2OLB/2019 heeftde oudervereniging alle kinderen en
leerkrachten voorzien van een 'rjsje.
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 zijn er diverse kaartjes verstuurd, hebben we enkele leerkrachten een
cadeautje kunnen overhandigen in verband met de geboorte van hun kinderen en was er
een mooi afscheidscadeau voor meneer Michel.
De oudervereniging heeft voor de zomer ook kennisgemaakt met de nieuwe directeur.
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We kunnen als oudervereniging terugkijken op een leuk en gezellig schooljaar. Er z'rjn
vele activiteiten georganiseerd door het team en de leden van de oudervereniging, met
hulp van vele ouders, waarvoor we iedereen hartel'rjk willen bedanken. We hopen dat we
ook volgend jaar weer een beroep op u als ouder kunnen doen.
Teteringen, augustus 2019
Namens het bestuur van de oudervereniging KBS ..de Wegwijzer,',
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