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UIT DE DIRECTIEKAMER
Deze tijd kunnen we wel benoemen als een
turbulente tijd voor de
kinderen, u als ouder en wij als
team. We gaan ervoor zorgen
dat de kinderen een mooie en
gezellige afsluiting krijgen voor
een verlengde kerstvakantie.
Alle brieven die u heeft
ontvangen staan ook als
bijlage in de nieuwsbrief. Deze week is de
afsluiting van het thema natuur van alles in 1
en de kinderen hebben hierover weer veel
geleerd! →

kbsdewegwijzer_info@inos.nl

→ Met het schoolplein zijn we beland in de
laatste aanpassingen in het ontwerp. Ik hoop
in de volgende nieuwsbrief het definitieve
ontwerp te kunnen laten zien.
Wilt u een positieve zelftest, GGD test, of een
quarantainemelding doorgeven op
onderstaand e-mailadres
kbsdewegwijzer_info@inos.nl. Hartelijk dank.
Namens het gehele team van De Wegwijzer
wensen wij u alvast fijne feestdagen.

www.bs-wegwijzer.nl

OUDERVERENIGING EN
OUDERBIJDRAGE
Ook dit schooljaar zet de oudervereniging zich
weer in voor de extra activiteiten die buiten het
gewone lesprogramma worden
georganiseerd. Om een indruk te krijgen van
wat er jaarlijks wordt georganiseerd vindt u
hieronder een overzicht met activiteiten en de
invulling ervan.
• Kinderboekenweek: Aankleden van de
school, tijdschriftabonnementen, aanschaf
boeken
• Voorleeswedstrijd: beker voor de winnaar
• Crea ochtenden: materialen, begeleiding en
workshops
• Sinterklaasviering: aankleding,
schoencadeautjes, bezoek Sint en Piet,
cadeautjes voor de leerlingen
• Kerstviering: aankleding, opzet kerstviering,
kerstborrel
• Carnaval: aankleding, opzet carnavalsviering
• Educatief uitstapje/ schoolreis: huur bussen,
entreegelden
• Sportdag: begeleiding, opzet sportdag
• Drinken en wat lekkers bij verschillende
activiteiten
• Verjaardagscadeautjes voor de leerkrachten
en ondersteunend personeel

→ Al deze activiteiten worden bekostigd
vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Alleen
met uw hulp zijn deze activiteiten te
organiseren. Binnenkort krijgt u daarom via
de Parro-app de vraag een financiële
bijdrage te leveren in de vorm van de
ouderbijdrage. Voor dit schooljaar is de
ouderbijdrage vastgesteld op EUR 32,50 per
kind per schooljaar. We hopen van harte dat
we op uw steun kunnen rekenen!

→

Kbsdewegwijzer_info@inos.nl

www.bs-dewegwijzer.nl

KERSTKAARTEN VOOR OUDEREN
Op school zijn we afgelopen week druk bezig
geweest met kerstknutsels, versieringen én
kerstkaarten maken!
We hebben stilgestaan bij waar kerst nu
eigenlijk om draait. Het kerstverhaal zelf, maar
ook dat kerst een tijd van vrolijkheid,
gezelligheid en bovenal samenzijn is!
Toch is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Ook daar hebben we bij stil gestaan.
Zo is er helaas veel eenzaamheid onder
ouderen. Daarom wilden wij als school ons
steentje, of eigenlijk "steuntje" bijdragen, door
een kerstkaart te maken.
Een kerstkaart met een warme kerstwens, voor
iemand die met kerst alleen zit.
Zo hopen wij de warmte van kerst toch een
beetje over te brengen.
Wat hebben de kinderen ontzettend hun best
gedaan!
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CROWDFUNDING GROENE
SCHOOLPLEIN
Geslaagd! Crowdfunding voor het groene
schoolplein succesvol
Met een opbrengst van €10.670,- is het
streefbedrag van de crowdfunding gehaald!
Het was spannend tot de laatste dagen maar
op 23 november konden we opgelucht
ademhalen. Dankzij de vele donateurs en gulle
gevers: het ingezamelde geld mogen we
houden en besteden aan de vergroening van
het schoolplein.
We zijn dankbaar en blij met ieders hulp. Hulp
in de vorm van delen of steunen van de
crowdfundingsactie. En de hulp en sponsoring
eind september van de kinderen tijdens de
sponsorloop. Het heeft ervoor gezorgd dat
school meer middelen heeft en kan beginnen
aan de verbouwing van het plein.
We kunnen aan de slag! Na de kerstvakantie
trappen we af met het planten van de 1e
boom. Deze boom staat symbool voor wat
volgt: nog dit schooljaar hopen we het hele
voorplein (bij de hoofdingang) gerealiseerd te
hebben.
En gaan jouw groene handen kriebelen? Meld
je aan voor de werkgroep! Op sommige
momenten kunnen we zelf werk verzetten.
Aanmelden kan bij Claudia van den Berg.

NOODOPVANG
Scholen die sluiten organiseren noodopvang
voor leerlingen van wie de ouders een
cruciaal beroep hebben (zie link: Lijst
cruciale beroepen) en voor leerlingen voor
wie vanwege bijzondere problematiek of
een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.
Tijdens de noodopvang is er géén sprake
van onderwijs.
Hierbij nogmaals nadrukkelijk de oproep om
alleen gebruik te maken van de
noodopvang indien u op deze dagen
daadwerkelijk werkzaam bent in een
cruciale sector en in een voor de
samenleving belangrijke functie. Voor
ouders/verzorgers waarbij slechts één van
beiden een cruciaal beroep heeft, krijgen
het verzoek om zoveel mogelijk zelf de
kinderen op te vangen.
Deze noodopvang is van maandag 20
december tot en met vrijdagochtend 24
december 12:15 uur. De noodopvang is op
reguliere schooltijden 8:30-14:45 op
maandag, dinsdag, donderdag en op
woensdag van 8:30-12:15 voor de groepen 3
t/m 8.
In onderstaande link kunt u de aanvraag
voor de noodopvang plaatsen. U vult per
leerling een nieuw formulier in, zodat wij
weten wie er gaat komen. Tijdens de
noodopvang wordt er geen onderwijs
gegeven. Uw kind gaat via de gebruikelijke
ingang naar de eigen klas naar binnen en
buiten.
https://forms.office.com/r/95Zdt7FDi8
Als u niet gebeld bent door Hilda Delacourt,
dan is de aanmelding bevestigd. U ontvangt
hiervoor géén extra bericht. Uw kind is dan
voor de opgegeven dagen welkom in de
eigen klas. We gaan echter wel kinderen uit
verschillende groepen samenvoegen.
Uiteraard zorgen we voor vaste bubbels.
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DE KERSTVIERING
Vandaag zag iedereen er feestelijk uit tijdens
de kerstviering. We hebben daarnaast mogen
genieten van een heerlijk ontbijt wat door
ouders en kinderen verzorgd werd. Er is
genoten van pannenkoeken, belegde
broodjes en enorm veel ander lekkers in de
klassen.
De rest van de dag stond in het teken van de
kerst, dus er zijn in verschillende groepen
kerstkleurplaten gemaakt, kerstbingo’s
gespeeld, kerstverhalen voorgelezen en
spelletjes gedaan.
Het was fijn om kerst in de klas te kunnen vieren
met elkaar en we willen jullie hartelijk
bedanken voor jullie geleverde bijdrage aan
het kerstontbijt.
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BIJLAGE 1: BRIEF INOS: SCHOLENSLUITING KERSTVAKANTIE
Beste ouders/verzorgers,
Het kabinet heeft besloten om de scholen een week eerder te sluiten voor de leerlingen.
Wat betekent dit besluit voor de scholen van INOS?
●

Alle basisscholen, Ons sbo en SO het Kasteel zijn vanaf maandag 20 december gesloten
voor leerlingen. Zij hebben deze week geen les, ook niet online. De leerlingen hebben
vakantie en krijgen ook geen werk mee naar huis.

●

Het Breda College blijft open.

Noodopvang
Er is wel noodopvang voor leerlingen van ouders met een cruciaal beroep. Op rijksoverheid.nl staat
welke beroepen dat zijn. Als maar één van de ouders een cruciaal beroep heeft, willen wij u vragen
om zelf opvang te regelen. Het mag niet te druk worden op school. De sluiting is namelijk bedoeld
om besmettingen te voorkomen.
Er is ook noodopvang voor kinderen die in een moeilijke situatie zitten. De school neemt dan contact
op met u. Tijdens de noodopvang is er ook geen onderwijs.
Heeft u recht op noodopvang, dan blijven de schooltijden hetzelfde. Uw kind kan dan ook op uw
vaste dagen naar de noodopvang van de BSO.
Informatie over de noodopvang op de school van uw kind, leest u in bijlage.
De maatregelen die er al waren blijven hetzelfde. Bijvoorbeeld een dringend advies voor mondkapjes
voor leerlingen vanaf groep 6 en zelftesten. Kinderen met milde klachten mogen naar de noodopvang
als ze een negatieve zelftest hebben.
Als uw kind in quarantaine zit, mag hij of zij niet naar de noodopvang, totdat de quarantaine is
afgelopen. De GGD bepaalt dit.
Tot slot
We vinden het jammer dat de laatste week voor de vakantie zo loopt. De school gaat uw kind met
een zo goed mogelijk gevoel de vakantie laten beginnen.
Wij wensen u en uw kind warme feestdagen en een goed begin van een gezond en gelukkig 2022.
Met vriendelijke groet,
Nicole van Son en Ray Lucieer
College van Bestuur INOS

Kbsdewegwijzer_info@inos.nl
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Breda, 15 december 2021
Betreft scholensluiting voor kerst
Beste ouders/verzorgers,
Het kabinet heeft dinsdagavond 14 december besloten om de scholen een week eerder voor de
kerstvakantie te sluiten voor de leerlingen. Het doel hiervan is dat kinderen in de basisschoolleeftijd
voorafgaand aan de kerst minder contact hebben met elkaar en hiermee de kans op besmettingen
kleiner wordt. Ook de zorg rondom de nieuwe omikron-variant van het coronavirus speelt hierbij een
rol. Hoewel wij het besluit respecteren, voelt het ook heel dubbel. Dit vraagt wederom veel van
onze leerlingen, u als ouders en onze medewerkers.
Wat betekent dit besluit voor de scholen van INOS?
● Alle basisscholen, Ons sbo en SO het Kasteel zijn met ingang van maandag 20 december
gesloten voor leerlingen en geven in deze week geen onderwijs op school en geen
afstandsonderwijs. De leerlingen hebben vakantie en krijgen ook geen werk mee naar huis.
● Het Breda College blijft open.
Noodopvang
Scholen die sluiten organiseren noodopvang voor leerlingen van wie de ouders een cruciaal beroep
hebben (zie overzicht: cruciale beroepen voor noodopvang op rijksoverheid.nl) en voor leerlingen
voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. Tijdens
de noodopvang is er geen sprake van onderwijs.
Het doel van het sluiten van de scholen is het voorkomen van besmettingen van en door leerlingen in
de basisschoolleeftijd. Dat betekent dat we ook de noodopvang zo beperkt mogelijk willen houden.
Daarom vragen we de ouders met een cruciaal beroep nadrukkelijk om alleen gebruik te maken van
de noodopvang indien u op deze dagen daadwerkelijk werkzaam bent in een cruciale sector en in een
voor de samenleving belangrijke functie. Ouders/verzorgers waarbij slechts één van beiden een
cruciaal beroep heeft, krijgen het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.
Wellicht lukt het om aanvullende afspraken te maken met uw werkgever, om dagen te wisselen of om
‘calamiteiten’-verlof op te nemen. Als het echt niet lukt de kinderen zelf op te vangen, kunt u de
kinderen toch naar de noodopvang brengen.
Voor de noodopvang aan leerlingen waarvoor maatwerk nodig is, neemt de school zelf contact op
met u als ouder(s).
Heeft u recht op noodopvang, dan zijn de noodopvangtijden gelijk aan de schooltijden van de school
en alleen op de onderwijsdagen zoals in de schoolkalender van de school zijn opgenomen. Mocht u
daarnaast normaalgesproken gebruik maken van de BSO dan kunt u daar ook gebruik van maken op
de dagen en tijden waarvoor u een contract heeft.
Informatie over hoe de noodopvang binnen de school van uw kind wordt georganiseerd, vindt u in de
schoolspecifieke bijlage.
Alle eerdere maatregelen in en om de school (bijv. dringend advies voor mondkapjes voor leerlingen
vanaf groep 6 en preventief zelftesten) blijven onverminderd van kracht. Kinderen met milde
klachten zijn alleen welkom bij de noodopvang op school met een negatieve zelftest.
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Het is belangrijk om te vermelden dat als uw kind(eren) in quarantaine zit(ten), hij of zij niet naar
de noodopvang mag komen totdat deze periode afgelopen is. Het advies van de GGD hierin is
leidend.
Tot slot
Wij hadden ons de laatste week voor de kerstvakantie anders voorgesteld. We weten dat de school
van uw kind er alles aan zal doen om uw zoon/dochter toch met een fijn gevoel de vervroegde
kerstvakantie te laten beginnen. Rest ons om u en uw kind(eren) warme feestdagen te wensen en
een goed begin van een hopelijk gezond en gelukkig 2022.
Met vriendelijke groet,
Nicole van Son en Ray Lucieer
College van Bestuur INOS
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BIJLAGE 2: BRIEF DE WEGWIJZER: SCHOLENSLUITING KERSTVAKANTIE

Teteringen, 15 december 2021

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u al via de media heeft kunnen vernemen zal voor alle leerlingen de kerstvakantie een week eerder beginnen.
Met ingang van maandag 20 december zijn de scholen gesloten. Ook wij hadden ons deze laatste week heel anders
voorgesteld. Natuurlijk zullen we ervoor zorgen dat alle leerlingen met een fijne kerstafsluiting de vakantie in kunnen
gaan.
We zullen de geplande kerstviering van vrijdag 24 december verplaatsen naar aanstaande vrijdag 17 december.
Geeft u uw kind ook wat fruit mee voor de kleine (ochtend)pauze en uiteraard ook een lunch omdat vrijdag een hele
schooldag is. U kunt vanaf morgen een eigen bordje met bestek en een kaarsje op batterij in een plastic tas
voorzien van naam meegeven, zodat iedereen zijn of haar eigen spullen weer netjes mee naar huis kan nemen.
Scholen die sluiten organiseren noodopvang voor leerlingen van wie de ouders een cruciaal beroep hebben (zie link)
en voor leerlingen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig. Tijdens
de noodopvang is er géén sprake van onderwijs.
( https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen).
Hierbij nogmaals nadrukkelijk de oproep om alleen gebruik te maken van de noodopvang indien u op deze dagen
daadwerkelijk werkzaam bent in een cruciale sector en in een voor de samenleving belangrijke functie. Voor
ouders/verzorgers waarbij slechts één van beiden een cruciaal beroep heeft krijgen het verzoek om zoveel mogelijk
zelf de kinderen op te vangen.
Deze noodopvang is van maandag 20 december tot en met vrijdagochtend 24 december 12.15. De noodopvang is op
reguliere schooltijden 8.30-14.45 op maandag, dinsdag, donderdag en op woensdag van 8.30-12.15 voor de groepen
3-8.
In onderstaande link kunt u de aanvraag voor de noodopvang plaatsen. U vult per leerling een nieuw formulier in,
zodat wij weten wie er gaat komen. Tijdens de noodopvang wordt er geen onderwijs gegeven. Uw kind gaat via de
gebruikelijke ingang naar de eigen klas naar binnen en buiten.
https://forms.office.com/r/95Zdt7FDi8
Wanneer u als ouder een Corona gerelateerde melding wilt maken, willen wij u vragen het volgende e-mailadres te
gebruiken; kbsdewegwijzer_info@inos.nl.
Voor leerlingen uit groepen die in quarantaine geplaatst zijn door de GGD, is alleen noodopvang mogelijk als de
quarantaine is afgerond.
Ik wens jullie namens het gehele team van De Wegwijzer een hele fijne kerstvakantie!
Hilda Delacourt, directeur De Wegwijzer
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BIJLAGE 3: KERSTBOOMEVENEMENT
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