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Beste ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u de jaarkalender 2022—2023. Deze maakt deel uit van de schoolgids.  

In de schoolgids geven we een beeld hoe de school reilt en zeilt.  

Deze jaarkalender is hierop een aanvulling met o.a. specifieke informatie voor dit school-

jaar. 

Zowel de schoolgids als deze kalender kunt u t.z.t op de website vinden.  

In de nieuwsbrief ontvangt u hier verdere informatie over. 

 

 

Namens het team wensen wij de kinderen en u een fijn schooljaar toe! 

 

 

Team De WestWijzer 

 

 

 

 

 

Informele Samenwerkingsschool        

De WestWijzer  

Dr. Nuijensstraat 74 

1617 KD Westwoud 

 

 

Contact via: 

telefoon: 0228 561714 

mail: directie@dewestwijzer.nl    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarkalender 2022—2023 
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 Augustus 2022 

Ma 1    Wo 17  

Di 2    Do 18  

    Wo   3    Vrij 19  

   Do  4    Za 20  

   Vrij  5    Zo 21  

   Za  6    Ma 22  

   Zo  7    Di 23  

Ma 8    Wo 24  

Di 9    Do 25  

Wo 10    Vrij 26  

Do 11    Za 27  

Vrij 12    Zo 28  

Za 13    Ma 29 
Weer naar school 
Kijkje in de klas week 

Zo 14   Di 30  

Ma 15   Wo 31  

Di 16      
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Team  de Westwijzer 

 

Directeur      Marianne Miedema   

Intern begeleider    Michelle Slagter   

Administratie:     Carola Leeninga 

ICT       Laura Stolwijk 

Onderwijsassistent    Mireille Reus / Marlot Schooneman /Christa Molenaar 

Pestcoördinator     Michelle Slagter 

 

Groepsbezetting: 

 

Groep  1/2 A  Juf Jolanda+ Juf Laura  

    Juf Jolanda + juf Michelle (vanaf 1 november) 

    Juf Jolanda + juf Angèl (vanaf 18 januari) 

Groep  1/2 B  Juf Marcella 

Groep    3/4  Juf Eva + Juf Mireille 

Groep  4/5  Juf Karen + juf Elles + juf Marlot 

Groep  6/7  Meester Klaas + Juf Laura + Juf Christa 

Groep    7/8  Juf Daphne + Juf Christa 

 

Het team is bereikbaar via de volgende emailadressen: 

 

a.hoogcarspel@dewestwijzer.nl     directie@dewestwijzer.nl                             

m.schooneman@dewestwijzer.nl      administratie@dewestwijzer.nl                            

m.martinus@dewestwijzer.nl          IB@dewestwijzer.nl                              

m.reus@dewestwijzer.nl                ICT@dewestwijzer.nl                               

e.bakker@dewestwijzer.nl 

d.wassink@dewestwijzer.nl 

c.molenaar@dewestwijzer.nl 

l.stolwijk@dewestwijer.nl 

e.rinkel@dewestwijzer.nl                                      

k.poelwijk@dewestwijzer.nl 

j.boots@dewestwijzer.nl 

m.slagter@dewestwijzer.nl 

k.boot@dewestwijzer.nl 

 

Vakleerkrachten 

 

Meester Bart   vakleerkracht muziek 

Juf Linda   vakleerkracht gym 
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 September 2022 

Do 1    Za 17  

Vrij 2    Zo 18  

Za 3    Ma 19 19.00 uur MR 

Zo 4    Di 20  

Ma 5    Wo 21 Studiedag: alle kinderen vrij 

Di 6    Do 22  

Wo 7 19.30 uur OV vergadering   Vrij 23  

Do 8    Za 24  

Vrij 9    Zo 25  

Za 10    Ma 26 Schoolreis kleuters 

Zo 11    Di 27  

Ma 12 

Informatieavond  
19.00—19.45 uur groep 4/5 + 
6/7 + 7/8. 
20.00—20.45 uur groep 1/2A 
+ 1/2B + 3/4 + 8   Wo 28  

Di 13 Start danslessen   Do 29  

Wo 14 Gymles met opa’s en oma’s.  Vrij 30  

Do 15 NIO groep 8     

Vrij 16 

Feestdag 5-jarig bestaan 
Studiemiddag kleuters 
Groep 1/2A + 1/2B vanaf 
12.00 uur vrij     
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Vakantie rooster: 
  
Herfstvakantie:   ma  17-10-22 t/m vr 21-10-22 

Kerstvakantie:    ma  26-12-22 t/m vr 06-01-23 

Voorjaarsvakantie:  ma  27-02-22 t/m vr 03-03-23 

Goede vrijdag:    vr      07-04-23 

2e Paasdag:      ma  10-04-23 

Meivakantie + 

Koningsdag:  wo  27-04-23  

Meivakantie:  vr   28-04-23 t/m vr 05-05-23 

Hemelvaart:  do/vr  18-05 en 19-05-23   

2e Pinksterdag:   ma  29-05-23 

Zomervakantie:   ma  24-07-23 t/m vr 01-09-23   

 

 

Studiedagen 2022-2023 
 
Er zijn dit jaar een aantal studiedagen en studiemiddagen. Op verzoek van ouders hebben we 
deze dagen zo veel mogelijk over alle dagen van de week verspreid. De eerste helft van het 
schooljaar zijn er een aantal studiemiddagen voor alleen groep 1/2 gepland omdat zij geen 
ondersteuning van een onderwijsassistent hebben.  

De Studiemiddagen groep 1/2, de kinderen gaan om 12.00 uur naar huis: 

Vrijdag 16 september 2022 

Dinsdag 11 oktober 2022 

Donderdag 24 november 2022 

Vrijdag 9 december 2022  

Studiemiddagen: alle kinderen gaan om 12.00 uur naar huis. 

Woensdag 9 november 2022 

Vrijdag 17 februari 2023 

Donderdag 2 februari 2022 

Vrijdag 7 juli 2023 

Studiedagen : alle kinderen zijn de hele dag vrij 

Woensdag 21 september 2022 

Maandag 12 december 2022 

Vrijdag 24 maart 2023 

Maandag 10 juli 2023 

 Extra vrije middag voor een vakantie: alle kinderen gaan om 12.00 uur uit 

Vrijdag 23 december 2022 

Vrijdag 21 juli 2023 

Tijdens deze studiemomenten zullen we ons met verschillende zaken bezig houden. Zo vol-
gende de leerkrachten een BHV cursus, gaan we aan de slag met het ontwikkelen van beleid 
op verschillende gebieden en zal er een start gemaakt worden met het schoolplan voor de 
periode 2023-2027. 

Jaarkalender 2022-2023 
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 Oktober 2022 

Za 1    Ma 17 Herfstvakantie 

Zo 2    Di 18  

Ma 3 Kijkje-in-de-klas week   Wo 19  

Di 4    Do 20  

Wo 5 19.30 uur OV vergadering   Vrij 21  

Do 6    Za 22  

Vrij 7    Zo 23  

Za 8    Ma 24  

Zo 9    Di 25  

Ma 10    Wo 26  

Di 11 

Studiemiddag kleuters 
Groep 1/2A + 1/2B vanaf 
12.00 uur vrij 
19.00 MR   Do 27  

Wo 12 

Inzameling kleding-
BAG2SCHOOL 
19.45 uur: Ouderklankbord-
groep   Vrij 28  

Do 13    Za 29  

Vrij 14 Podiumoptreden groep 1/2B  Zo 30  

Za 15   Ma 31  

Zo 16      
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Schooltijden 
 
Op De WestWijzer werken we volgens een continurooster in de vorm van het 5-gelijke-dagen 

model. De lessen starten om 8.30 uur en de school gaat om 14.15 uur uit. 

 

‘s Morgens hebben de kinderen een half uur pauze waarin zij 15 minuten een tussendoortje 

eten/drinken en worden voorgelezen. Daarna spelen zij 15 minuten buiten. 

 

Onder de middag is er een pauze van 45 minuten. Gedurende deze pauze lunchen de kin-

deren en spelen zij buiten. Omdat kinderen op verschillende manieren 

ontspannen en tot rust komen worden de eetmomenten op verschillende 

manieren ingevuld. Soms wordt er naar een educatief filmpje gekeken  

tijdens het eten of worden er moppen en raadsels verteld. Op andere 

dagen eten de kinderen in stilte of kletsen gezellig samen. Dit hangt van 

de dynamiek van de groep af.  

 
Wegbrengen en ophalen 
 
De leerkrachten van de groepen 1/2 en 3/4 zullen de kinderen ’s morgens opvangen op de 

parkeerplaats en hen mee naar binnen nemen.  

Kinderen die voor het eerst op school komen kunnen in overleg met hun juf, begeleid worden 

door hun ouders de school in. 

 

De kinderen van groep 4/5 kunnen hun fiets aan de zijkant van ‘Onder de Toren’ plaatsen en 

meteen naar binnen gaan.  

De kinderen van groep 6 t/m 8 komen zo veel mogelijk zelfstandig (op de fiets) naar school. 

 

‘s Middags kunnen de kinderen van groep 1/2 vanaf 14.10 uur opgehaald worden vanaf de 

parkeerplaats. De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan om 14.15 uur uit. 

 

Kijkje-in-de-klas-week 

 

Vorig schooljaar hebben we de Kijkje-in-de-klas-week geïntroduceerd. Gedurende verschillen-

de weken in het jaar bent u welkom om meteen na schooltijd vanaf 14.15 uur in de klas van 

uw kind te kijken. Afgelopen jaar hebben we ook  opa’s en oma’s gezien die hiervan gebruik 

hebben gemaakt. Leuk! 

 

Tijdens een Kijkje-in-de-klas week bent u op alle dagen van deze week na schooltijd welkom 

om met uw kind in de klas te kijken. Uw kind zal u dan rondleiden en van alles in de klas laten 

zien. De data van de weken kunt u in deze jaarkalender lezen. Ook via Parro worden deze da-

ta met u gedeeld. 

 

Jaarkalender 2022-2023 
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Di 1    Wo 16 19.30 uur OV vergadering 

Wo 2    Do 17  

Do 3 

Infoavond over het Voorgezet 
Onderwijs voor ouders groep 8 
in het Reigersnest in Hoogkar-
spel    Vrij 18 Podiumoptreden groep 7/8 

Vrij 4    Za 19  

Za 5    Zo 20  

Zo 6    Ma 21 Kijkje-in-de-klas week 

Ma 7    Di 22  

Di 8    Wo 23 
19.45 uur:  
Ouderklankbordgroep 

Wo 9 
Studiemiddag. Alle kinderen 
om 12.00 uur uit.   Do 24 

Studiemiddag kleuters 
Groep 1/2A + 1/2B vanaf 12.00 
uur vrij 

Do 10    Vrij 25 Podiumoptreden groep 4/5 

Vrij 11 Sint-Maarten   Za 26  

Za 12    Zo 27  

Zo 13    Ma 28  

Ma 14   Di 29  

Di 15   Wo 30  

November 2022 



    10  

 

 

Leerplicht 
 

Het primair onderwijs is bestemd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Zodra een kind vijf jaar is 

geworden, is het leerplichtig. Dat wil zeggen: een kind moet dan naar school en wel op de 

eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het jarig is. 

Bijv.: jarig op 5 maart is leerplichtig m.i.v. de eerste schooldag in april. 

 

Een kind mag echter al naar de basisschool als het vier jaar en zindelijk is. Een school kan 

een kind dat tenminste drie jaar en tien maanden is, tijdelijk als gast toelaten.  

Leerlingen die ingeschreven worden op De WestWijzer worden 4 keer een dagdeel uitgeno-

digd om te komen ‘wennen’.  

Bij extreme grootte van de groep en vlak voor een vakantie is dit beperkt tot twee keer. 

 

Een leerling die nog geen 6 jaar is, is voor 5 uur per week vrijgesteld van de verplichting tot 

geregeld schoolbezoek. De directeur kan daarnaast nog eens voor 5 uur per week ontheffing 

verlenen. In totaal dus voor 10 uur per week. Dit geldt tot aan het moment waarop het kind 6 

jaar wordt. 

 

 

Buitengewoon verlof 
 

De leerplichtwet kent een beperkt aantal redenen, waarvoor ouders vrijstelling van het 

schoolbezoek voor hun kind(eren) kunnen vragen: 

- Vakantieverlof 

- Gewichtige omstandigheden 

- Vervulling van plichten wegens godsdienst- of levensovertuiging. 

 

Vakantieverlof 

Een verzoek om vakantieverlof kunt u alleen indienen wanneer: 

- Uw werkgever u geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties van uw kind(eren). In 

dit geval dient u een werkgeversverklaring te overleggen. 

- De aard van uw beroep geen vakantie toelaat tijdens de schoolvakanties. 

 

Deze vakantie mag niet langer duren dan 10 schooldagen en niet samenvallen met de eerste 

twee weken van het nieuwe schooljaar. 

Het gaat uitsluitend om uw eerste vakantie! 

Dit betekent, dat een extra vakantie wegens wintersport, een tweede vakantie, een extra 

lang weekend of een langdurig bezoek aan familie in het buitenland, geen redenen zijn om 

vrijstelling van schoolbezoek te krijgen. 

Een schriftelijk verzoek om vakantieverlof dient u uiterlijk 6 weken voor de verlangde periode 

in te leveren bij de schoolleiding. Wanneer een verzoek later wordt ingediend, wordt een tijdi-

ge beslissing niet gegarandeerd. (aanvraagformulieren voor verlof kunt u bij de directeur op-

vragen) 

 

Jaarkalender 2022-2023 
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Do 1    Za 17  

Vrij 2    Zo 18  

Za 3    Ma 19  

Zo 4 
  
   Di 20  

Ma 5 Sinterklaas   Wo 21  

Di 6    Do 22 
Kerstviering op school 
Podiumoptreden groep 1/2A 

 
Wo 7    Vrij 23 12.00 uur start vakantie 

Do 8    Za 24 Kerstvakantie 

Vrij 9 

Studiemiddag kleuters 
Groep 1/2A + 1/2B vanaf 
12.00 uur vrij   Zo 25 1e Kerstdag   

Za 10    Ma 26 2e Kerstdag 

Zo 11    Di 27  

Ma 12 

Studiedag 
Alle kinderen vij! 
Kijkje-in-de-klas week   Wo 28  

Di 13 19.00 uur MR   Do 29  

Wo 14   Vrij 30  

Do 15   Za 31 Oudejaarsdag 

Vrij 16      

December 2022 
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Buitengewoon verlof (vervolg) 
 
Gewichtige omstandigheden 

 

Gewichtige omstandigheden zijn in beginsel externe, veelal buiten uw wil gelegen, zaken. 

Het kan gaan om doktersbezoek, verhuizing van bloed- en aanverwanten, huwelijks- of 

ambtsjubileum en ernstige ziekte van familieleden. 

Deelname van uw kinderen aan evenementen (sport, TV-opname, enz.) zijn in ieder geval 

geen reden om vrijstelling van schoolbezoek te vragen. 

Als u denkt dat er gewichtige omstandigheden zijn om vrijstelling van schoolbezoek te vra-

gen, kunt u een verzoek voorleggen aan de schoolleiding. Als het gaat om een verzoek tot 

vrijstelling voor méér dan 10 dagen, dan ligt de beslissing bij de leerplichtambtenaar van 

uw gemeente. 

 

De ouder/verzorger, die zonder de vereiste toestemming een leerplichtige jongere van 

school houdt, begaat een strafbaar feit. 

De directeur, die (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim niet meldt, begaat eveneens 

een strafbaar feit. 

 

We verzoeken u tandarts en doktersafspraken zoveel mogelijk buiten de schooltijden te 

plannen. 

Tijdens de (cito) toets weken wordt géén verlof verleend! 

 

 

 

Verkeerssituatie rondom school: 
 

Nu het brengen en ophalen van de kinderen 

hetzelfde blijft kiezen we ervoor om ook de 

verkeersstroom zo te laten als hij nu is. Via 

het kerkepad naar de parkeerplaats waar de 

kinderen verzamelen en dan via het fietspad 

weer verder. 

Bij het naar huis gaan moet er opgelet worden dat het zebrapad alleen voor voetgangers 

geldt. Auto’s hoeven niet te stoppen voor de fietsers die van het fietspad afkomen. Kijk dus 

goed uit bij het oversteken over het zebrapad. 

 

Wilt u bij het wegbrengen en ophalen met de auto niet vlakbij de oversteekplaats parkeren? 

Er kunnen door de drukte op het Kerkplein en de weg onoverzichtelijke en gevaarlijke situa-

ties ontstaan. 

 

Daarnaast vragen we u opa’s en oma’s (of anderen die uw kind ophalen) op de hoogte te 

stellen dat niet alle parkeerplakken gebruikt kunnen worden omdat de kleuters zich daar 

verzamelen. 

 

 

 

Jaarkalender 2022-2023 
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Zo 1 
Kerstvakantie 
Nieuwjaarsdag   Di 17  

Ma 2    Wo 18  

Di 3    Do 19  

Wo 4    Vrij 20  

Do 5    Za 21  

Vrij 6    Zo 22  

Za 7    Ma 23 
Toetsweek groep 2 t/m 8 
19.00 uur MR 

Zo 8    Di 24  

Ma 9    Wo 25  

Di 10    Do 26  

Wo 11 19.30 uur OV vergadering   Vrij 27  

Do 12    Za 28  

Vrij 13    Zo 29  

Za 14   Ma 30 Toetsweek groep 2 t/m 8 

Zo 15   Di 31  

Ma 16 Toetsweek groep 2 t/m 8     

Januari 2023 
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Jaarkalender 2022-2023 

Schoolplein 
 

Op het plein worden de volgende algemene regels gehanteerd: 

- Niet fietsen op het plein. 

- Afval in de afvalbakken gooien. 

 

De fiets moet in het daarvoor bestemde fietsenrek in de fietsenstalling geplaatst worden en 

niet daarbuiten. Stalling (en eventueel ontstane schade aan de fiets) is voor eigen risico. 

 

 

Eten en drinken op school 
 

Omdat we een gezonde school willen zijn hebben we maandag, woensdag en vrijdag uitge-

roepen tot fruitdagen. Dit houdt in dat de kinderen naast drinken een stukje groente of fruit 

mee mogen nemen voor de ochtendpauze. We verzoeken u het fruit alvast te schillen en 

eventueel in stukjes te snijden als dit nodig is. Op de dinsdag en donderdag kunnen de kin-

deren naast drinken een koekje of een broodje meenemen. Grote koeken als een gevulde 

koek of een wafel zijn niet toegestaan.  

We verzoeken u om geen frisdrank met prik mee te geven. 

Voor de lunch nemen de kinderen brood en drinken mee. 

We verzoeken u de bekers en bakjes zo veel mogelijk te 

voorzien van de naam van uw kind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traktatie: 
 

Er wordt in principe niet gesnoept op school. Natuurlijk mag er op verjaardagen wel getrak-

teerd worden, maar dan verdienen gezonde zaken de voorkeur boven snoep. Voor het team 

wordt hierbij geen uitzondering gemaakt.  

Als u de groepsleerkracht benadert voor het aantal uit te delen traktaties, informeer dan 

tevens - indien van toepassing– naar het aantal kinderen dat een allergie voor bepaalde 

voedings-(kleur)stoffen of een dieet heeft. 

 

 

Podiumoptredens 
 
Alle groepen zullen gedurende het jaar een podiumoptreden verzorgen. Zij treden dan op 
voor de andere kinderen van de school en de ouders van de optredende groep. In deze ka-
lender staan de data van de optredens van de verschillende groepen. U krijgt van de leer-
kracht van uw kind t.z.t.  de juiste tijd door. 
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 Februari 2023 

Wo 1    Vrij 17 

Carnaval op De WestWijzer 
Studiemiddag: alle kinderen 
vanaf 12.00 uur vrij. 

Do 2 
Studiemiddag : alle kinderen 
vanaf 12.00 uur vrij.   Za 18  

Vrij 3    Zo 19  

Za 4    Ma 20 
Deze week 10 minuten ge-
sprekken 

Zo 5    Di 21  

Ma 6    Wo 22  

Di 7    Do 23  

Wo 8    Vrij 24  

Do 9    Za 25  

Vrij 10   Zo 26  

Za 11    Ma 27 Voorjaarsvakantie 

Zo 12    Di 28  

Ma 13 Kijkje-in-de-klas week      

Di 14      

Wo 15 Rapport mee     

Do 16      
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Jaarkalender 2022-2023 

Schoolfotograaf 
 

De schoolfotograaf komt éénmaal per jaar bij onze school op be-

zoek. Hij zal zowel individuele portretten als groepsfoto’s maken. 

 

Excursies 
 

Naar aanleiding van projecten kan het voorkomen dat de leer-

lingen deelnemen aan één of meerdere excursies. Voor het ver-

voer wordt dikwijls een beroep op de medewerking van ouders 

gedaan. Voorwaarde is uiteraard wel, dat een “ inzittende verze-

kering” is of wordt afgesloten en er een verantwoorde zitplaats is. 

 

Luizencontrole 
 
Na iedere vakantie is er een groep ouders op school aanwezig, die de kinderen controleert 

op hoofdluis. Dit werkt zeer effectief. Mocht er luis geconstateerd worden bij uw kind dan 

wordt u hierover ingelicht door de leerkracht van uw kind. Tevens gaat er een mail naar alle 

andere ouders van de groep dat er luizen zijn geconstateerd in de betreffende groep, met 

het verzoek de kinderen thuis goed te controleren. 

Mocht het nodig zijn dan wordt er 2 weken na de eerste controle op school nogmaals een 

controle gedaan in de betreffende groep(en). 

 

Kinderpostzegels: 
 

De kinderen van de hoogste groepen van De WestWijzer doen, op vrijwillige basis, mee aan 

de Kinderpostzegelactie. 

 

Elk jaar zetten duizenden basisschoolkinderen zich in zodat andere kinderen het beter krij-

gen. Ze gaan langs de deuren om kinderpostzegels en andere leuke producten te verkopen. 

En dat al generaties lang. De Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 gehouden en is uniek 

in de wereld.  

 

Met de opbrengst van de Kinderpostzegelactie 2022 wil Kinderpostzegels kinderen die dat 

nodig hebben wind mee geven. Sommige kinderen kunnen zich door persoonlijke omstan-

digheden moeilijk concentreren, of hebben weinig zelfvertrouwen. Hierdoor lukt het ze niet 

om het beste uit zichzelf te halen. Kinderpostzegels helpt deze kinderen bijvoorbeeld met 

individuele coaching of een training voor meer zelfvertrouwen en motivatie.  

Kijk voor meer informatie op www.kinderpostzegels.nl. 
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Wo 1 
 
Voorjaarsvakantie   Vrij 17  

Do 2    Za 18  

Vrij 3    Zo 19  

Za 4    Ma 20  

Zo 5    Di 21  

Ma 6    Wo 22 19.45 uur ouderklankbordgroep 

Di 7    Do 23  

Wo 8    Vrij 24 
Studiedag: 
Alle kinderen vrij! 

Do 9    Za 25  

Vrij 10    Zo 26  

Za 11    Ma 27 19.00 uur MR 

Zo 12    Di 28  

Ma 13    Wo 29  

Di 14   Do 30  

Wo 15   Vrij 31 Podiumoptreden groep 3/4 

Do 16      

Maart 2023 
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Jaarkalender 2022-2023 

 

Kaartjes uitdelen 

 

De kinderen mogen op school en in de klas geen partijkaartjes of andere kaartjes (kerst, 

Valentijn) uitdelen. Kinderen die geen kaartje krijgen zijn erg verdrietig als ze zien dat an-

deren wel een kaartje ontvangen.  
 
Mobiele telefoons 
 
Het is voor de leerlingen van De WestWijzer niet toegestaan om een mobiele telefoon mee 

naar school te nemen. Bij het onderwijs op de WestWijzer wordt in principe geen gebruik 

gemaakt van de telefoon en het is dus niet noodzakelijk dat deze meegenomen wordt.  

 

Mochten er zeer belangrijke redenen zijn waarom uw kind toch een mobiele telefoon mee 

naar school zou moeten nemen dan kunt u dit met de leerkracht bespreken. Mocht de leer-

kracht toestemming geven voor het mee naar school nemen van de telefoon dan is de leer-

ling verantwoordelijk voor het bewaren en eventuele gebruik van de telefoon. De school is 

niet aansprakelijk voor schade, verlies en of diefstal. 

 
Gymlessen 
 

Groep 1/2 

 

Voor groep 1/2 is het voor de gym/speelzaal raadzaam gymschoenen mee te geven. I.v.m. 

het zoekraken van schoenen is het prettig, wanneer de namen in beide schoenen staat. Als 

u nog gymschoenen moet aanschaffen, dan graag met klittenband en geen veters. 

Ook is het handig om kleding aan te geven dat makkelijk (zelfstandig) aan– en uitgetrokken 

kan worden. 

 

Gymafspraken groep 3 t/m 8       

• In de gymles draagt iedereen gymkleding: (korte) 

sportbroek en t-shirt. 

• Draagt iedereen zaalschoenen. Turnschoentjes raden 

wij af, i.v.m. gladde onderkant. 

• Sieraden zijn af en wij zijn niet verantwoordelijk voor 

verlies. 

• Lang haar in staart met elastiekje. 

• Als er om bepaalde reden niet kan worden meege-

daan, neemt de leerling een briefje van de ouders/verzorgers mee. 

• Met mooi weer standaard binnen en buitenschoenen mee. Binnen schoenen mogen ook 

naar buiten mits ze daarna weer goed worden schoongemaakt. 

 

Gymkleding vergeten:  

1e keer mag je meedoen in je kleding.  

2e keer mag je niet meedoen en alleen kijken.  

3e keer blijf je op school en worden ouders/verzorgers geïnformeerd. 
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 April 2023 

Za 1    Ma 17  

Zo 2    Di 18 
Centrale Eindtoets groep 8 
19.00 uur MR 

Ma 3 Kijkje-in-de-klas week   Wo 19 Centrale Eindtoets groep 8 

Di 4    Do 20  

Wo 5    Vrij 21 Podiumoptreden groep 6/7 

Do 6    Za 22  

Vrij 7 Goede vrijdag   Zo 23  

Za 8    Ma 24  

Zo 9 1e Paasdag   Di 25  

Ma 10 2e Paasdag   Wo 26 Sportdag 

Di 11    Do 27 Koningsdag  

Wo 12    Vrij 28 Meivakantie 

Do 13   Za 29  

Vrij 14    Zo 30  

Za 15      

Zo 16      
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Jaarkalender 2022-2023 

 

Rapportage 
 

U wordt 3 keer per schooljaar, in de maanden september/oktober, februari en juni geïnfor-

meerd over de vorderingen van uw zoon of dochter. In september/oktober wordt u uitgeno-

digd voor een kennismakingsgesprek/voortgangsgesprek van 15 minuten. In februari en 

juni krijgen de kinderen uit de groepen 2 t/m 8 een rapport mee. Hierna kunt u uitgenodigd 

worden voor een gesprek over het rapport. 

 
Ziekte en verzuim: 
 

Als uw kind ziek is, of om andere redenen schooldagen moet verzuimen, wilt u dan de 

school tijdig op de hoogte stellen? 

We verzoeken u voor schooltijd te bellen (0228-561714) of de leerkracht een parro-bericht 

te sturen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ouder vereniging (OV) 
 
Alle ouders die kinderen op school hebben, worden gevraagd lid te worden van onze actieve 

oudervereniging. De oudervereniging heeft een bestuur van ongeveer 10 bestuursleden. De 

oudervereniging heeft tot doel de betrokkenheid van ouders bij school te vergroten. Daartoe 

organiseert zij, in samenwerking met de leerkrachten,  activiteiten die ten goede van het 

onderwijs en het welzijn van de leerlingen komen. U kunt hierbij denken aan o.a.; Sinter-

klaasfeest, kerstviering en schoolreisjes. Om het één en ander te bekostigen vraagt de ou-

dervereniging hiervoor een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt elk 

schooljaar in de algemene ledenvergadering vastgesteld. De bijdrage zal d.m.v. automati-

sche incasso worden geïnd. Mocht u hiervoor geen toestemming geven dan ontvangt u een 

rekening met een verhoging voor de administratiekosten. Het geld voor de schoolreisjes 

wordt apart in rekening gebracht.   
 

De oudervereniging is bereikbaar via ov@dewestwijzer.nl   

 

Voorzitter: Sanne Schaper 

Secretaris: Priscilla Voetel 

Penningmeester: Remco van der Peet  
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 Mei 2023 

Ma 1 Meivakantie   Wo 17  

Di 2    Do 18 Hemelvaartsdag 

Wo 3    Vrij 19 vrij 

Do 4 Herdenking   Za 20  

Vrij 5 Bevrijdingsdag   Zo 21  

Za 6    Ma 22  

Zo 7    Di 23  

Ma 8    Wo 24 
19.45 uur ouderklankbord-
groep 

Di 9    Do 25  

Wo 10    Vrij 26  

Do 11    Za 27  

Vrij 12    Zo 28 1e Pinksterdag 

Za 13    Ma 29 2e Pinksterdag 

Zo 14 Moederdag  Di 30 Kijkje-in-de-klas week 

Ma 15   Wo 31  

Di 16      
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Medezeggenschapsraad (MR) 

 

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad. Dat is wettelijk verplicht en staat in de 

Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). In de MR praten en beslissen personeelsleden en 

ouders mee over belangrijke zaken die op school spelen ten opzichte van datgene wat het 

bestuur/schooldirectie doet. 

De MR probeert de belangen van leerlingen, ouders en personeel zo goed mogelijk te behar- 

tigen waarbij zij streven naar een nauw contact met ouders en leerkrachten. Ook staan zij 

open voor vragen, opmerkingen en reacties. Als er vragen of onduidelijkheden zijn op aller- 

lei gebieden, dan kunt u dit mailen naar de MR. 

 

Rechten MR 

 

De MR heeft advies-en instemmingsrecht over beleidszaken. Een aantal van die zaken kun-

nen gaan over: 

Het schoolplan;  

De schooltijden; 

Het kwaliteitsbeleid; 

Veiligheid, gezondheid en welzijn;  

Organisatie van de school; Nieuwbouw; 

Het formatieplan; 

De begroting. 

 

Verder heeft de MR recht op informatie. Met deze informatie kan de MR een eigen oordeel 

vormen en zo met suggesties komen om zaken te verbeteren op school. 

Wanneer er om advies gevraagd wordt, betekent dit nog niet dat de door de MR gegeven 

suggestie ook opgevolgd hoeft te worden. De directie kan het advies van de MR naast zich 

neerleggen, maar moet dit dan wel motiveren. 

  

  

 

 

Jaarkalender 2022-2023 
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Do 1    Za 17  

Vrij 2    Zo 18 Vaderdag 

Za 3    Ma 19 Toetsweek 

Zo 4    Di 20 Schoolfotograaf 

Ma 5 Toetsweek   Wo 21  

Di 6    Do 22  

 
Wo 7   Vrij 23  

Do 8   Za 24  

Vrij 9    Zo 25  

Za 10    Ma 26 Kijkje-in-de-klas week 

Zo 11    Di 27  

Ma 12 Toetsweek   Wo 28  

Di 13    Do 29  

 
Wo 14   Vrij 30  

Do 15      

Vrij 16      

Juni 2023 
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MR (vervolg) 
 

  

 

Informatie vanuit de MR 

 

De notulen van elke vergadering worden geplaatst op de website van de WestWijzer, zodat 

u kunt lezen waar de MR zo al mee bezig is. Ook het jaarverslag en de agenda kunt u terug- 

vinden op de website. 

De MR vergadert zes keer per jaar, in onderling overleg worden de data in de laatste verga- 

dering van het schooljaar vastgesteld. Alle vergaderingen zijn openbaar voor ouders. Mocht 

u een vergadering willen bijwonen dan horen we dit graag vooraf. 

Wie zijn wij? 

Op onze school bestaat de MR momenteel uit twee leerkrachten en twee ouders.  

Sjon Kuipers,   ouder en voorzitter 

Rita Quist,    ouder 

Marcella Martinus,  leerkracht,  

secretaris Karen Poelwijk, leerkracht 

 

De MR is te bereiken via: mr@dewestwijzer.nl of spreek gewoon één van de MR leden aan. 

 

 

Ouderklankbordgroep 

 

Uit de eerste grote ouderavond van De WestWijzer in maart 2017 is een ouderklankbord- 

groep voortgekomen. 

Deze groep bestaat uit een groep enthousiaste ouders die een bijdrage wil leveren aan de 

ontwikkeling van De WestWijzer. Een groep die mee wil denken met het team over het 

vormgeven van allerlei zaken op De WestWijzer. De ouderklankbordgroep komt vier of vijf 

keer per jaar bijeen. 

Mocht u willen aanschuiven bij de klankbordgroep, laat dit dan weten via  

directie@dewestwijzer.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarkalender 2022-2023 
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Za 1   Ma 17  

Zo 2    Di 18  

Ma 3    Wo 19  Afscheid groep 8 

Di 4    Do 20  Wisseluur 

Wo 5 

Rapport mee 
Gymles met ouders o.l.v. juf 
Linda  Vrij 21 12.00 uur begin Zomervakantie   

Do 6    Za 22  

Vrij 7 

Studiemiddag  
alle leerlingen om 12.00 uur 
uit   Zo 23  

Za 8     Ma 24  
 
Zo 9    Di 25  

Ma 10 
Studiedag 
Alle kinderen vrij   Wo 26  

Di 11 
Deze week 10 minuten ge-
sprekken   Do 27  

Wo 12   Vrij 28  

Do 13    Za 29  

Vrij 14   Zo 30  

Za 15   Ma 31  

Zo 16      

Juli 2023 

 
Op maandag 4 september gaan we weer naar school.  
Een fijne vakantie! 
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Levensbeschouwelijke identiteit. 
  

Het samenvoegen van een katholieke en een openbare school tot één gezamenlijke samen-

werkingsschool vraagt vanzelfsprekend extra aandacht voor de invulling van de levensbe-

schouwelijke identiteit van deze school.  

 

1 LEVO lessen  

 

- Tijdens de LEVO lessen wordt niet gewerkt met gescheiden leerlingengroepen, katholiek of 

openbaar. Dit zou afbreuk doen aan de samenwerkingsgedachte.  

- Voor alle leerlingen worden de LEVO lessen structureel in het lesrooster ingepland. In iedere 

groep 1 les van 45 á 60 minuten per week. Iedere leerling neemt deel aan deze lessen.  

- Er wordt gebruik gemaakt van de methode Hemel en Aarde  

- In de LEVO lessen dienen alle wereldreligies aan bod komen.  

- De eigen groepsleerkrachten verzorgen deze LEVO lessen.  

 

2 Vieringen  

 

- Binnen De WestWijzer wordt aandacht besteed aan de volgende vieringen: Verjaardagen 

van leerlingen, verjaardagen van leerkrachten of eens per schooljaar een meester- en juffen-

dag, projectvieringen (bijv. Kinderboekenweek), Sint-Maarten, Sinterklaas, Kerst, carnaval en 

Pasen. Deze opsomming is niet limitatief bedoeld.  

 

Het schoolteam voert de regie over deze vieringen.  

Er kan eventueel gebruik gemaakt worden van een kerkgebouw voor de vieringen van Kerst 

en Pasen. De vieringen worden niet beperkt tot alleen het Bijbelverhaal, ook de universelere 

betekenis van het feest en de viering dienen voldoende aandacht te verkrijgen.  

 

3 Borging  

 

- De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de levensbeschouwelijke identiteit wordt re-

gelmatig gemonitord en geëvalueerd en waar nodig aangepast.  

- Juf Michelle is de coördinator identiteit. 

- De coördinator identiteit draagt zorg voor het monitoren en waarborgen van de afgesproken 

werkwijze, bereidt de periodieke bespreking van het thema levensbeschouwelijke identiteit 

binnen het schoolteam voor en fungeert op dit thema als aanspreekpunt voor ouders en 

teamleden.  

- De coördinator identiteit verzorgt binnen het schoolteam een jaarlijkse evaluatie van het 

gebruik van de LEVO methode.  

- Het thema levensbeschouwelijke identiteit wordt een regelmatig agendapunt voor de mede-

zeggenschapsraad van de school en de coördinator identiteit doet minimaal 1 keer per school-

jaar verslag aan de medezeggenschapsraad over de gang van zaken op dit thema.  

 

 

 

 

 

 

 

 


