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UIT DE DIRECTIEKAMER
Dankzij de versoepelingen van de overheid
hebben we gelukkig geen
klassen meer in quarantaine
moeten zetten. Maar er zijn
helaas wel erg veel
besmettingen, zoals in de rest
van Nederland. We merken nu
ook dat het iedere dag een
enorme puzzel is om alle
klassen te bemannen.

→ Heeft u een onderwijsbevoegdheid en
een VOG en vindt u het leuk om ons te
helpen, dan kunt u zich aanmelden bij
Claudia. In deze periode worden de CITO
toetsen afgenomen en dat is voor de
leerkrachten best lastig met zoveel kinderen
die thuis zitten, dit zal dus wat langer duren.
Het koersplan van INOS voor 2022-2026 is
klaar en u kunt deze bekijken op de site van
INS. Nu zijn wij aan de beurt om dit te
vertalen naar De Wegwijzer. Dit willen we
doen met het team, de ouders en de
leerlingen. U leest hier meer over in deze
nieuwsbrief.

→
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NIEUW KOERSPLAN

PRIVACY INSTELLINGEN PARRO

Het is weer tijd voor een nieuwe koers van
INOS. Het nieuwe koersplan is geschreven voor
alle INOS scholen en velen hebben hier hun
bijdrage aan geleverd. Want het bestuur,
medewerkers, ouders en kinderen zijn samen
tot de volgende thema’s gekomen die
centraal komen te staan in 2022-2026:

Vanaf 11 februari staan de privacy
instellingen van Parro open. U kunt hierin zelf
aangeven of u toestemming geeft voor
bijvoorbeeld het gebruik van
beeldmateriaal. Op 25 februari wordt deze
functie gesloten.
U kunt altijd zelf zien wat u heeft ingesteld.

-

Geluk
onderwijs van vandaag voor
morgen
partnerschap
bewust omgaan met je omgeving

Het koersplan staat gepubliceerd op de
website van INOS onder het kopje wie zijn wij.
Hier staat een filmpje en een korte beschrijving
van de vier thema’s.
Koersplan 2021-2026
Wij gaan de komende periode de thema’s
vertalen naar De Wegwijzer, zodat wij samen
een duidelijke koers verder varen. We willen dit
samen met het team, de kinderen en de
ouders doen. In de volgende nieuwsbrief leest
u meer hierover. Bent u al nieuwsgierig
geworden, neem dan een kijkje op de website
van INOS.
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Voor vragen kunt u contact opnemen met
Claudia van den Berg
(claudia.vandenberg@inos.nl).

CORONAGERELATEERDE
MELDINGEN
Wilt u een melding van een positief besmette
leerling of huisgenoot melden op;
kbsdewegwijzer_info@inos.nl?
Naam leerling;
Groep leerling;
Mogen wij uw gegeven doorgeven aan de
GGD voor het eventuele bron en
contactonderzoek; ja /nee

www.bs-dewegwijzer.nl

GEZONDE TRAKTATIES
Gelukkig hoeven de traktaties niet meer
voorverpakt te worden. Hierdoor kunnen de
kinderen gelukkig ook weer makkelijker op
gezonde traktaties trakteren.
Wij stimuleren kinderen om gezonde keuzes te
maken. Helpen jullie mee?
Hieronder zijn wat leuke ideetjes te vinden van
gezonde traktaties.
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TERUG IN DE TIJD!
Afgelopen weken zijn de groepen 4 gestart
met het thema dino’s. Vorige week vrijdag is
er een paleontoloog op bezoek geweest en
hij heeft een presentatie gehouden over
fossielen en dinosauriërs. De kinderen zaten
vol vragen en ze mochten zelfs de
meegenomen fossielen vasthouden.
Het was super interessant!

www.bs-dewegwijzer.nl

BEZOEK VO SCHOLEN
Op 8 november en 28 januari zijn wij met onze
twee groepen 8 naar een paar VO scholen
geweest.
8 november:
We gingen naar Tessenderlandt. Ongeveer
een week voor het bezoek mochten alle
kinderen kiezen tussen de vakken verzorging,
bouwen en horeca. Iedereen was super
enthousiast en was benieuwd wat we gingen
doen. De ochtend van 8 november moesten
we bij het hoofdgebouw verzamelen op de
fiets. Met zijn allen vertrokken we naar
Tessenderlandt. Daar aangekomen gingen we
naar ons vak. We zouden begeleid worden
door leerlingen van Tessenderlandt. In het
lokaal kregen we eerst wat informatie over de
school. Bij bouwen gingen we een kistje
timmeren met onze naam erin gelaserd. Bij
verzorging gingen we cupcakes bakken en
smoothies maken en vervolgens ook de zakjes
voor de cupcakes versieren. Bij horeca kregen
we een rondleiding door de school en
maakten we pieten van marsepein.
28 januari:
We zijn met alle twee de groepen 8 naar het
Newmancollege gegaan. We gingen fietsen
vanuit de Helder Camara. Eenmaal
aangekomen op het Newman kregen we wat
te drinken en wat info over de school. Daarna
kregen we een proefles gym waarbij we het
James Bond spel hebben gedaan. Vervolgens
gingen we naar design en multimedia. Daar
hebben we een animatie gemaakt. Super leuk!
Tot slot deden we een proefles onderzoek en
ontwerp. Daarbij moesten we nieuwe kluisjes
voor de school ontwerpen. Hiermee was de
dag afgelopen.
Allebei de dagen waren super leuk en
informatief!
Groetjes Marit (8b) en Elena (8a)
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BIJLAGE 1: THOMAS GELOOFT HET WEL
Alle kinderen van 7 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom op het Geloofsfeest voor kinderen op
23 april 2022 in Roosendaal. Ook als je niet gelovig of katholiek bent, ben je van harte welkom.
Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood en leeft. Maar, bij wie sluipt af en toe niet
het ongeloof in het hart? In elk geval bij de apostel Thomas! Hij geloofde pas toen hij Jezus voor
zich zag.
Dat zien we met theater voor onze ogen gebeuren. Daarna gaan we zelf aan de slag in spannende
workshops. Zo gaan we eens testen of er meer dingen zijn die je niet kunt zien, maar die er wél
zijn! Kijk op www.gezinengeloof.nl/feest voor alle informatie.
Het geloofsfeest voor kinderen is een initiatief van het Sint Franciscuscentrum – het
vormingscentrum van het Bisdom van Breda - en verschillende parochies uit het bisdom.
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BIJLAGE 2: ZOMERKAMPEN BREDA
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