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De kop is eraf! 
Voor u ligt de tweede Pennewijzer van dit schooljaar. De eerste schoolweken zijn 

voorbij gevlogen... 

Nu alweer terug van de herfstvakantie… Ik hoop dat iedereen genoten heeft van 

deze welverdiende vakantie en de dingen heeft kunnen doen die hij-zij gepland had.

Zoals u wellicht gemerkt heeft zijn we gestart met Facebook, wij hopen jullie op 

deze manier met regelmaat een ‘breder kijkje’ in de school te geven.

De klok is een uur teruggeplaatst en dat kunnen we merken… Het is ‘s morgens 

tijdelijk weer wat lichter maar ’s avonds steeds vroeger donker… Over een paar 

weken komt de Sint weer in het land; vol verwachting klopt ons hart, wie de  

koek krijgt wie de gard’... en daarna... ’Driving home for Christmas’... 

Er breken weer sfeervolle tijden aan! Colinda Rijpers   

Fietsenstalling 
Meerdere kinderen komen met de fiets naar 

school. Hierbij maak ik u erop attent dat het 

wegzetten van de fiets op school geheel 

voor eigen risico is. We proberen het stallen 

van de fietsen meer te stroomlijnen. Om 

deze reden is er een extra leerkracht buiten 

om hierop toe te zien.   

Wist u dat? 
•	 	De	kinderen	hebben	genoten	van	de	schoolreis	naar	het	

Archeon en ’t Ganzenest.

•	 De	Kinderboekenweek	een	groot	succes	was.

•	 	De	kinderen	uit	groep	1/2	een	bezoek	hebben	gebracht	aan	

Theek5 in Terheijden.

•	 	De	leerlingen	van	groep	8	een	bezoek	hebben	gebracht	aan	

Kamp Vught.

•	 	De	vergaderdata	van	de	oudervereniging	(OV)	worden	

aangepast. Binnenkort staat een up-to-date lijst op de website 

van	de	Zeggewijzer	(pagina	Oudervereniging).

•	 	De	OV	op	zoek	is	naar	een	nieuwe	voorzitter	vanaf	volgend	

schooljaar? Meer informatie volgt binnenkort. Mocht je interesse 

hebben, laat het dan weten via het mail-adres van de OV: 

oudervereniging@zeggewijzer.nl.   
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Kwaliteit/professionaliteit; in welzijn leren 
De studiemiddag op 12 oktober is goed verlopen. Wij zijn middels coöperatieve werkvormen actief aan de slag gegaan. Op onze 

school staat veiligheid, eigenheid, zelfvertrouwen en zelfstandigheid centraal. We zijn aan het werk gegaan met de “waarom” vraag. 

Waarom	doen	we	de	dingen	zoals	we	ze	doen	op	De	Zeggewijzer?	Welke	keuzes	willen	we	(gaan)	maken?	Zeggen	wij	duidelijk	wat	

we doen èn doen we wat we zeggen? Tijdens de eerstvolgende OV vergadering zal ik met de ouders in overleg gaan hoe zij daar 

tegen aan kijken. Ouderparticipatie vinden wij namelijk van wezenlijk belang; ouders en school zijn partners in opvoeding! Wij staan 

open voor feedback van ouders met betrekking tot ons onderwijs en organisatie. Onze deur staat altijd open!   

De Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek werd op 5 oktober 

weer sfeervol geopend. Het podium was 

omgetoverd in “vroegere sferen” en per 

jaargroep stonden er nieuwe boeken van de 

boekenweek tentoongesteld.  

Tijd voor extra aandacht met betrekking tot 

(voor)lezen.

De hele school kwam samen in de aula waar 

3 oud-collega’s een fragment voorlazen uit 

hun	favoriete	boek!	(Juf)	Julienne,	(Meneer)	

Rien	en	(juf	)	Thea	genoten	zichtbaar	op	hun	

“oude stekkie”. En wij genoten ook van hen! 

Daarna dansten we op het liedje “Voor altijd 

jong” van kinderen voor kinderen. Een paar 

leerlingen	uit	groep	5	en	8	stonden	vooraan	

om hun dansmoves te laten zien.

Na het gedeelte in de aula waren er 

inmiddels veel opa’s en oma’s gearriveerd 

om voor te lezen in de groepen 1 t/m 3. Her 

en der zaten de groepjes gezellig bij elkaar. 

Ook	in	de	groepen	4	t/m	8	is	in	deze	week	

voorgelezen door opa’s en oma’s. Van deze 

gezelligheid zijn foto’s genomen welke u 

terug heeft gezien op klasbord of ziet in 

deze pennewijzer.

Veel leesplezier het komende schooljaar! 

Dank voor ieders betrokkenheid en inzet.  

Commissie Kinderboekenweek.   

Kleine vooruitblik
08-11-2016		 19.30	MR	vergadering

09-11-2016		 	Juf	Clazien	werkt	40	jaar	in	

het onderwijs en is 25 jaar in 

dienst bij De Zeggewijzer.

09-11-2016		 OV	vergadering	19.30

11-11-2016   Voor de carnavalsvierders 

onder ons: 11-11 viering   
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