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UIT DE DIRECTIEKAMER
Op 30 mei was het plantdag op De Wegwijzer.
We hebben alle bomen, struiken en planten
geplant met kinderen,
ouders en de hoveniers.
Gelukkig was het prachtig
weer, dus alles zat mee. Ik
heb genoten van alle
kinderen die zo enthousiast
aan het werk waren!
Iedereen die hieraan heeft
meegewerkt wil ik nogmaals enorm bedanken.
Het plein wordt steeds mooier. →
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→ De toestellen moeten nog geplaatst
worden, maar hier zit een levertijd op. Het
schoolplein is echt enorm opgeknapt en
samen moeten we ervoor zorgen dat het
mooi blijft!
Een aantal klassen gaat aan de slag om iets
creatiefs te maken voor de vluchtelingen uit
Oekraïne die momenteel in Breda wonen,
zodat hun kamers er gezelliger uitzien en ze
zich welkom voelen.
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SCHOOLBIBLIOTHEEK

TSO BIJDRAGE

We willen u er graag aan herinneren dat er
boeken kunnen worden geleend uit de
schoolbibliotheek. Uw kind mag 1 boek
meenemen naar huis (2 boeken bij het maken
van een werkstuk). Dit boek wordt uitgeleend
op het persoonlijke pasje van uw kind.
Daarnaast mag uw kind 1 boek lenen voor in
de klas. Dit boek wordt uitgeleend op de
groepspas.

U heeft allemaal een betalingsverzoek
gekregen via Parro voor de TSO bijdrage
voor dit schooljaar.
Helaas heeft nog niet iedereen betaald. De
betalingen moeten binnen zijn vóór
maandag 9 mei 2022.

De leentermijn van de boeken is twee weken.
Is een boek langdurig uitgeleend? Dan krijgt
uw kind een briefje mee naar huis met daarop
het boek dat moet worden ingeleverd bij de
schoolbibliotheek.
Is een boek kwijt? Dan vragen wij de eerste
keer een vergoeding van €5,- per boek. Bij een
tweede keer bedraagt de vergoeding €10,-.

HULP EN MATERIALEN CREADAG

We hopen dat er veel gebruik gemaakt wordt
van de schoolbibliotheek en wensen iedereen
veel leesplezier!

Op vrijdagochtend 13 mei (groep 4 t/m 8) en
vrijdagochtend 20 mei (groep 1 t/m 3) zullen
er creadagen worden georganiseerd.
Deze ochtenden bestaan uit twee rondes,
waarbij kinderen kunnen kiezen uit
verschillende creatieve activiteiten. U kunt
hierbij denken aan activiteiten die te maken
hebben met muziek, beweging, fotografie,
handvaardigheid, buitenactiviteiten, koken
etc.
Doordat er veel activiteiten zijn, is er veel
ouderhulp nodig.
Wanneer u het leuk lijkt om een groepje
kinderen te begeleiden bij een activiteit, kunt
u een mail sturen naar
maartje.vanmeer@inos.nl. U vermeldt in uw
mail dat u wilt helpen met de creadag van
de onder- of bovenbouw, de naam van uw
kind en in welke groep uw kind zit. Vanuit de
werkgroep zullen wij ons best doen, u bij uw
kind in de groep te plaatsen.
Door de vele activiteiten zijn wij ook op zoek
naar materialen.
Wij zijn op zoek naar blik, plastic flessen,
(kapot) aardewerk, restjes stof en bierdopjes.
Wanneer u ons hieraan kan helpen, kunt u
dit met uw kind mee naar school geven.
Alvast hartelijk bedankt!
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DE VOSSENJACHT
In de groepen 5 t/m 8 zijn we weer aan de slag
gegaan met een thema: geschiedenis! Het
thema zal nog een aantal weken duren, maar
ondertussen zijn we al bezig met de
voorbereidingen voor de afsluiting van het
thema. Voor de thema afsluiting geschiedenis
organiseren wij op donderdag 12 mei een
vossenjacht voor de groepen 3 t/m 8. De
vossenjacht zal om 13:30 uur starten en
eindigen om 14:30 uur. De leerkrachten gaan
verkleed als een persoon uit de geschiedenis.
Zij zullen in de wijk staan; de kinderen gaan op
zoek naar de historische figuren. Wanneer één
van de leerkrachten gevonden is door een
groepje kinderen, krijgt dit groepje een vraag
van deze leerkracht. Uiteindelijk is het de
bedoeling dat alle leerkrachten gevonden
worden en alle vragen beantwoord zijn.

HANDEN UIT DE MOUWEN VOOR DE
WIJK!
De school heeft een wijkdeal gesloten met
de gemeente. Iedere maand gaat één klas
van groep 6 t/m 8 zwerfvuil rapen in de
omgeving van de school. De kinderen leren
verantwoordelijkheid te dragen voor de wijk,
ze zijn buiten actief bezig en het is ook nog
eens gezellig!
De gemeente heeft gezorgd voor knijpers en
vuilniszakringen; wij doen de rest!

Wilt u ons helpen bij de vossenjacht door een
groepje kinderen te begeleiden? Geef dit dan
door aan de leerkracht van uw kind! Wij kijken
uit naar een mooie afsluiting van een leerzaam
thema.
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THEMA OPENING GROEP VIJF
Vorige week kreeg groep 5 bezoek van een
professor. Hij vertelde dat hij was gaan
tijdreizen en naar drie tijdperken was gegaan.
De prehistorie, de Grieken en de Romeinen. Als
bewijs nam hij belangrijke voorwerpen uit die
tijd mee.
Dit was een grote fout, want het verleden mag
natuurlijk niet veranderd worden, want dat
heeft dan grote gevolgen voor de toekomst!
Het opperhoofd, Aristoteles en Julius Caesar
hebben daarom door middel van tijdreizen de
voorwerpen weer naar de rechtmatige
eigenaar gebracht. Met behulp van de
kinderen is alles goedgekomen.
Na veel puzzelen en door de moeilijke raadsels
van de professor op te lossen, is het groep 5
gelukt!
Het verleden is hersteld! Het thema
geschiedenis is geopend!

VOGELTJES VAN PAPIER MACHÉ
Het was lente en meneer Joost had een
superleuk idee om vogeltjes van papier
maché te maken. En we moesten eerst
kranten gaan verzamelen, nadat te
hebben gedaan begonnen we propjes
papier te maken en kranten te scheuren.
Toen we dat hadden gedaan kon pas het
echte werk beginnen!
We begonnen namelijk lijm om het papier
heen te doen en na heel veel gepruts
hadden we de vorm van de vogeltjes.
Dat moest natuurlijk wel een heel
weekend drogen, maar daarna gingen
we toch nog even met wit papier de
vogeltjes bedekken, want dan was het
verven makkelijker. De volgende dag
waren die ook droog en konden we gaan
beginnen met de basiskleur te gaan
verven. Dit vonden we allemaal superleuk
en toen dat ook was opgedroogd
konden we het versieren met nog een
beetje verf, oogjes, veertjes en nog
andere vrolijke versiersels. Daarna had
meneer Joost het geweldige idee om de
vogeltjes op een tak vast te lijmen,
waardoor ze superleuk boven onze
hoofden kwamen te hangen.
Groetjes Marit & Lieke uit groep 8b
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OVERLAST OP HET PLEIN
Helaas hebben we soms overlast op het
schoolplein. Dit wordt veroorzaakt door
jongeren die na schooltijd op het plein komen.
Ze mogen het schoolplein tussen 8:00 en 20:00
uur betreden mits ze onder de 13 jaar zijn en ze
zich goed gedragen.
Helaas is er deze week in de avond een fiets
van een leerling vernield. Wanneer u jongeren
ziet na schooltijd die overlast veroorzaken, kunt
u dit melden bij de wijkboa.
U kunt contact opnemen met de wijkboa door
te bellen naar telefoonnummer: 14 076.
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BIJLAGE 1: VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Wilt u ook extra activiteiten mogelijk maken op school?

Op dit moment is 50% van de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen. Misschien vraagt u zich af wat er precies met de
ouderbijdrage wordt gedaan? Hieronder vindt u een korte uitleg.
Wat doet de OV met de vrijwillige ouderbijdrage?
Van het ontvangen bedrag worden diverse activiteiten op en buiten school georganiseerd. Denkt u alleen aan de
bekostiging van de jaarlijkse schoolreis? Er wordt nog veel meer van betaald! Met uw vrijwillige bijdrage zorgen we
ook dat het sinterklaasfeest kan plaatsvinden, de creaochtend georganiseerd kan worden, boeken aangeschaft
kunnen worden tijdens de Kinderboekenweek en natuurlijk zorgen we iets lekker tijdens verschillende activiteiten.
Dit is maar een klein onderdeel van wat er betaald wordt van uw vrijwillige bijdrage. Kijk voor het gehele overzicht op
de site https://www.bs-wegwijzer.nl/ouders/ov/.
Waarom is de ouderbijdrage hard nodig?
Uw bijdrage maakt de extra activiteiten op school mogelijk. Zonder uw bijdrage zijn niet alle activiteiten mogelijk. De
oudervereniging krijgt geen subsidies.
Hoeveel is de vrijwillige ouderbijdrage?
Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op EUR 32,50 per kind per schooljaar.
Hoe kunt u de vrijwillige ouderbijdrage overmaken?
In de Parro app gaat u vanuit het hoofdscherm naar het tekstballonnetje rechts onderin en kiest u voor Schoolkassa.
In het gedeelte Schoolkassa komt u een bericht tegen met een link erin. Wanneer u hierop klikt, gaat u naar de
betaalomgeving.

Kan ik ook een gift doen?
Jazeker, elke bijdrage is van harte welkom! U kunt dit overmaken aan NL74RABO0126832625 t.n.v. Oudervereniging
Teteringen-Wegwijzer.
Heeft u vragen? Stuur uw vraag naar: kbsdewegwijzer_oudervereniging@inos.nl.
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BIJLAGE 2: DE GMR VAN INOS ZOEKT NIEUWE OUDERS
Bouw jij mee aan onze toekomst? Word lid van de GMR! Je kunt je tot en met
15 april kandidaat stellen voor de GMR via gmr@inos.nl.
In deze (korte) video vertellen drie leden waarom zij lid zijn geworden en over
hun ervaringen als lid van de GMR.
Je ziet en hoort Patricia Titulaer, ouder van Kbs Helder Camara, Jeroen Pals
ouder van Kbs De Zandberg en collega Linda Baremans van Kbs De Parel.
Meer informatie over de verkiezingen vind je op
https://inos.nl/wie-zijn-wij/medezeggenschap/.
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BIJLAGE 3: JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR BREDA HELPT!
Is het lastig om de contributie of het lesgeld te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda
helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda betaalt de contributie/het lesgeld en/of
benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.
Hoe werkt het?
Heb je een BredaPas?
Dan kun je zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda.
Dit gaat via de website van Sam& www.samenvoorallekinderen.nl/ouders/.
Heb je geen BredaPas of heb je hulp nodig bij het indienen van een aanvraag?
Dat kan je hulp vragen aan een intermediair. Dit kan bijvoorbeeld op school bij juf Marja
(marja.debie@inos.nl), bij iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening, jeugdzorg, het
centrum voor Jeugd en Gezin of Zorg voor Elkaar Breda. Hij of zij kent de spelregels en weet of
jouw kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan jouw kind vaak al binnen
drie weken sporten of op les. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast de ouderkaart,
vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair.
Je vindt de ouderkaart hier: jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/
Wat is het bedrag?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het de
contributie/het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag
wordt de bijdrage rechtstreeks aan ons als aanbieder betaald. Je ontvangt eventueel ook een
waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. Het Jeugdfonds
Sport & Cultuur Breda of de intermediair kan daar meer over vertellen.
Meer weten over de werkwijze en de spelregels van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda? Kijk
dan op hun website www.jeugdfondssportencultuur.nl/breda
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BIJLAGE 4: GARAGESALE
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De wijk Waterdonken houdt een voorjaarsopruiming in huis en u kunt zaterdag 9 april a.s. voor een
koopje de leukste en mooiste tweedehands spullen scoren op de Waterdonken Garage Sale.
Kom gezellig langs tussen 10.00 en 14.00 uur bij onze maar liefst 25 deelnemende huizen om
gezellig te buurten met elkaar en heerlijk te struinen en snuffelen tussen allerlei spullen. Van
speelgoed, spelletjes, (kinder)boeken, puzzels, knuffels, verkleedkleren tot kleding in diverse
maten, maar ook zeker inventaris voor in huis of de baby-/kinderkamer. Er zit vast iets voor u
tussen. Kinderen kunnen heerlijk mee koopjes scoren of zich uitleven in de vele speeltuinen die
onze fijne wijk heeft. De Garage Sale is een initiatief van ouders uit de wijk Waterdonken die thuis
mooie en nette spullen hebben liggen die ze niet meer gebruiken. Spullen die in goede staat zijn
en waarvan het zonde is om deze zomaar weg te doen. Wij maken er graag weer andere
mensen blij mee. De wijk is gelegen in een hele mooie groene en waterrijke omgeving. De
Waterdonken Garage Sale is dan ook zeer goed te combineren met een heerlijke fietstocht of
wandeling door onze prachtige wijk. Vergeet vooral niet bij de deelnemende huizen een Bij Snoek
bon te kopen voor €1,00 om hiermee een heerlijk ijsje t.w.v. €1,50 te gaan halen bij onze
ijsboerderij en landwinkel Bij Snoek gelegen aan de Zwarte Dijk 2 in Teteringen. OP = OP. Graag tot
ziens op zaterdag 9 april.
Maasdijk 73 – 77 – 137 – 139 – 182 – 242 – 254 – 274
Blokvucht 17 – 20 – 24 – 30 – 36
Lange Weide 58 – 73 – 118 – 121 – 136 – 138 – 170 – 187 – 188 – 190 – 202 – 222
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BIJLAGE 5: ZOMERKAMPEN
Al 50 jaar organiseert Stichting Zomerkampen Breda in de eerste drie weken van de
zomervakantie geweldige zomerkamp weken voor kinderen van de (basis)scholen in de
gemeente Breda.
De Zomerkampen Breda zijn opgericht om kinderen uit Breda en omstreken een onvergetelijke
vakantie te bezorgen. Elk jaar zet een enthousiast team van vrijwilligers zich in om dit mogelijk te
maken. Een weekje Zomerkamp is voor elk kind een avontuurlijke en leuke ervaring die hij/zij niet
snel zal vergeten!

Wij organiseren in drie leeftijdscategorieën superleuke, gezellige en te gekke kampweken in de
eerste drie weken van de zomervakantie op locatie Sparrenhof te Tilburg.
●
●
●
●
●
●

Brakkenkamp: voor kinderen van 6 tot 9 jaar.
Beschikbare plekken: week 1 (25-7-22 t/m 30-7-22), week 2 (1-8-22 t/m 6-8-22) en week 3
voor speciaal onderwijs (8-8-22 t/m 12-8-22)
Tienerkamp: voor kinderen van 10 tot 12 jaar.
Beschikbare plekken: week 2 (1-8-22 t/m 6-8-22) en week 3 voor speciaal onderwijs (8-8-22
t/m 12-8-22)
Jongerenkamp: voor jongeren van 12 tot 16 jaar. (Middelbare school)
Beschikbare plekken: VOL.

Het mooie aan deze kampen is dat ze ook toegankelijk zijn voor mensen met een kleineren beurs
en voor kinderen binnen het speciaal onderwijs.
Voor meer informatie hieromtrent verwijs ik u naar onze website www.zomerkampenbreda.nl.
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BIJLAGE 6: GEVONDEN VOORWERPEN
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