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Schaatsplezier!
Vrijdag 27 januari 2017 staat voor altijd in mijn geheugen gegrift…  

wat een prachtig en uniek ijspretmoment! Met alle kinderen naar de 

ijsbaan bij de molen! Ik heb enorm genoten van het saamhorigheids

gevoel, de verwachtingsvolle blikken van de onderbouw en de breed 

lachende gezichten van de bovenbouw….. In een lange rij, ‘lekker 

sloffend op snowboots’, op weg naar de ijsbaan… Daar aangekomen 

heeft werkelijk elk kind genoten op het ijs! Samen hebben we een 

bijzondere herinnering gemaakt. De tijd zal het leren of dit nogmaals 

kan plaatsvinden tijdens de basisschoolperiode van de kinderen die 

nu op De Zeggewijzer zitten… maar… deze ervaring en herinnering 

hebben we ‘in the pocket’! Geweldig!

Namens team de Zeggewijzer, Colinda Rijpers   

Carnaval 2017
Vrijdag 24 februari is het weer zover. We kleuren onze wangeskes, we 

kleejen ons feestelijk oan, we zorgen ervoor dat de beentjes van de 

vloer komen en we laten het dorp weten: “Het is carnaval op  

De Zeggewijzer!”

Vanaf 8.15 uur schalt de muziek over de grote speelplaats. De 

kinderen van de groepen 3 t/m 8 worden uitgenodigd om mee te 

doen aan de massale hospartij aldaar. De kinderen uit de groepen 1/2 

gaan gewoon langs hun eigen ingang naar de klas. Tijdens het 

speelkwartier komen ook de kleuters mee hossen op de grote 

speelplaats. 

De ochtend wordt gevuld met het onthullen van onze eigen raad, 

hossen, een spel met de hele school, optredens en natuurlijk een 

bezoek van prins Pierre en zijn gevolg! De kinderen mogen gewoon 

fruit en drinken meenemen deze ochtend. Tussen de middag eten 

we pannenkoeken in de klas. 

Onze eigen schoolfotografe maakt mooie kiekjes van het feest.  

Deze zijn terug te vinden op de Zeggewijzersite.

Om het feest een echt feest te laten 

blijven laten de kinderen speelgoed

geweren, zwaarden en dergelijke thuis. Net 

zoals confetti, serpentines en spuitbussen. 

Om 14.00 uur loopt het feest op school 

helaas ten einde, maar zijn we warmgedraaid 

voor een leutige, sportieve of gewoon, 

gezellige vakantie.

Alaaaaaaaaf, het carnavalsteam   
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Samen op weg naar een IKC!
Maandag 30 januari jl. heeft een bijeenkomst plaatsgevonden 

met verschillende partijen die betrokken zijn bij het realiseren van 

een IKC. Hierbij waren aanwezig afgevaardigden van; 

Basisschool De Zeggewijzer, Basisschool de Windhoek, 

Basisschool Zonzeel, Kinderopvang ESKADEE en 

oudercommissie van ESKADEE. De insteek van de avond was de 

verschillende visies eens naast elkaar te leggen om te kijken waar 

de raakvlakken liggen. Vanuit hier kan dan een start gemaakt 

worden voor een samenwerking tussen alle partijen in een 

Integraal Kind Centrum.

Allereerst werd nog even kort doorgesproken wat er de 

afgelopen 2,5 jaar voorafgegaan is aan deze avond. De  

2 verschillende schoolbesturen, waaronder 3 verschillende 

basisscholen vallen, hebben besloten binnen Terheijden een pilot 

te gaan starten voor de IKC’s. Hierbij werd ESKADEE betrokken 

als partner in verband met het jonge kind onder de 4 jaar en de 

expertise omtrent buitenschoolse activiteiten voor kinderen tot 

13 jaar. Dit alles in samenwerking met de Gemeente.

De meningen over wat een IKC nu precies inhoudt, variëren nog 

wel onder de aanwezigen, dus taak was vooral om een duidelijk 

beeld te krijgen bij het ideaalbeeld dat de verschillende partijen 

voor ogen hebben. Niet alles hoeft realiseerbaar te zijn, maar 

belangrijk is wel dat er straks met alle betrokken partijen een visie 

uit gaat komen hoe de toekomst er uiteindelijk uit moet gaan 

zien. In de loop van de jaren is het best mogelijk dat dit 

ideaalbeeld nog wordt bijgeschaafd, het uitgangspunt blijft:  

HET KIND STAAT CENTRAAL én het is voor ALLE kinderen van 

Terheijden!

Tijdens deze avond zijn er heel veel punten naar voren gekomen 

om goed over na te denken, onderzoek naar te doen bij zowel 

ouders als personeel. Kijken wat haalbaar is zowel financieel als 

praktisch en nog veel meer. Genoeg om de komende weken uit 

te gaan werken, afzonderlijk van elkaar. In april komt deze groep 

weer bijeen om de bevindingen te vergelijken en zal er 

voorzichtig een stappenplan met bijbehorende tijdlijn gevormd 

worden. Uiteraard wordt U als ouder op de hoogte gehouden 

van de vorderingen en wordt eventuele input zeer gewaardeerd.

Met vriendelijke groet, Werkgroep IKC Terheijden   

Blokfluitles op de Zeggewijzer
De harmonie Terheijden is door De Zeggewijzer benaderd om 

blokfluit lessen te gaan verzorgen. Wij hebben dit positief 

beantwoord en gaan deze uitdaging graag aan met de scholen in 

Terheijden. We gaan na de carnavalsvakantie starten. Voor de 

Harmonie is dit een nieuw project. Aan het einde van het schooljaar 

zullen wij dit met alle betrokkenen evalueren. 

De blokfluitlessen gaan vanaf 9 maart starten, iedere donderdag  

van 15.45 tot 16.25 uur. De lessen worden gegeven door Vicky Spele, 

op De Zeggewijzer. Leerlingen vanaf groep 4 kunnen deelnemen. De 

lessen kosten €60, voor een cursusjaar (exclusief de kosten voor een 

nieuwe blokfluit en lesmateriaal). Omdat we starten in de loop van 

het schooljaar zullen de kosten voor dit schooljaar €20, bedragen. 

De kinderen zullen, bij inschrijving, in de ledenadministratie van de 

Harmonie Terheijden opgenomen worden. Hier zijn verder geen 

kosten aan verbonden. Voor aanvang van de lessen moet het 

volgende aangeschaft worden: 

  Sopraanblokfluit met enkele boring heeft de voorkeur.  

Voor informatie hierover kunt u bij mij terecht:   

annelies@harmonieterheijden.nl

 Blokfluitfeest deel 1.

 Een leeg schrift (waar we het huiswerk in schrijven).

Heeft uw kind interesse, dan kunt u hem/haar voor 22 februari 

aanmelden via annelies@harmonieterheijden.nl. Graag met 

vermelding van naam kind, groep, geboortedatum, adres en 

telefoonnummer.

Wij hopen op een mooie, gezellige, leerzame en muzikale 

samenwerking!

Annelies Nissen, Harmonie Terheijden   

Aandachtspunt vanuit de  
tussenschoolse opvang
De school en ESKADEE willen graag 

het belang van een gezonde en 

verantwoorde lunch benadrukken. Wij 

vragen daarom uw aandacht voor het 

meegeven van een gezonde lunch 

voor uw kind. Daarnaast kunt u 

misschien uw kind als extraatje een 

gezond alternatief meegeven zoals 

rauwkost, mueslireep of peperkoek in plaats van snoep?   

http://www.zeggewijzer.nl
mailto:info%40zeggenwijzer.nl?subject=pennewijzer
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Kwaliteit en professionaliteit; in welzijn leren
Met trots delen wij via deze Pennewijzer onze visie op onderwijs 

op De Zeggewijzer. Door veelvuldig en zorgvuldig teamoverleg 

middels brainstormen en samenwerkend leren hebben we ons 

laten inspireren met betrekking tot het onderwijs van de 

toekomst. In principe kan het zo zijn dat wij de leerlingen op dit 

moment onderwijs geven ter voorbereiding op een beroep wat 

nu nog niet bestaat. 

Dat vraagt andere vaardigheden van de leerling, dus ook van de 

leerkracht. 

 

op de Zeggewijzer leren de kinderen in welzijn! de kwaliteit 

van ons onderwijs kenmerkt zich door veiligheid, eigenheid, 

zelfvertrouwen en zelfstandigheid centraal te stellen. 

Veiligheid; Wanneer kinderen met plezier naar school komen 

en zich veilig voelen, komen zij tot ontwikkeling en willen zij 

leren. Veiligheid is een voorwaarde voor een fijne leer werk

omgeving! Wij accepteren verschillen en hebben respect voor 

elkaar. Onze Kanjermethode geeft de kaders aan waarin wij ons 

bewegen. De sfeer op De Zeggewijzer straalt rust, structuur en 

warmte uit.

Eigenheid; Je mag op De Zeggewijzer jezelf zijn! Wij hebben 

oog voor de eigenheid van onze kinderen zodat zij kunnen 

werken aan hun kennis en vaardigheden en de volgende stap in 

hun ontwikkeling. Onze kinderen worden uitgedaagd het 

maximale uit zichzelf te halen met betrekking tot hun 

mogelijkheden, talenten en kwaliteiten. Middels de inzet van 

verschillende werkvormen, differentiatie in instructie en 

verwerking komen wij tegemoet aan de persoonlijke leerstijlen 

van kinderen.

Zelfvertrouwen; Wij sluiten aan bij het niveau en de 

onderwijsbehoeftes van de kinderen. Wij gaan uit van wat goed 

gaat en maken dan de volgende stap. Een kind kan zich het best 

ontwikkelen wanneer het op zijn/haar kwaliteiten kan 

vertrouwen. Dan durven kinderen aan iets nieuws te beginnen 

en blijven zij nieuwsgierig. Wij vinden het belangrijk dat 

kinderen (zich) leren presenteren. Wij spreken onze waardering 

uit en geven complimenten. 

Zelfstandigheid; Middels spelenderwijs leren in onze 

kleutergroepen stromen de kinderen geleidelijk door naar leren 

leren vanaf groep 3. Van een ontwikkelingsgerichte aanpak gaan 

we over op de leergerichte aanpak. Wij stimuleren de kinderen 

om hun zelfstandigheid te ontwikkelen. De taken worden 

individueel, in tweetallen of groepjes uitgewerkt. Zo worden 

kinderen mede eigenaar van hun eigen leerproces. Zij leren wat 

bij hen past en worden intrinsiek gemotiveerd. 

De huidige maatschappij vraagt een stevige basis met betrekking 

tot sociaal emotionele vaardigheden en inzichten. Op De 

Zeggewijzer maken wij dagelijks herinneringen, doen ervaringen 

en kennis op middels eigentijdse methodes en inzet van ICT. Wij 

zetten naast ons klassikale onderwijs coöperatieve werkvormen, 

doe(techniek)middagen, kies je taak, muziekimpuls en vieringen 

in, omdat elk kind anders leert en vaardigheden oefent. 

Ouderparticipatie vinden wij van wezenlijk belang; ouders & 

school zijn partners in opvoeding! Dit uit zich in hulp bij 

activiteiten tot in gesprek gaan over de ontwikkeling van de 

kinderen. Wij staan open voor feedback van ouders met 

betrekking tot ons onderwijs en organisatie. Onze deur staat 

altijd open! Samen bereiden wij de kinderen voor op een 

stralende toekomst.

Bovenstaand visietraject hebben wij met de OV en MR 

besproken. Op dit moment werken wij met het team aan de 

concrete vertaling van onze visie. Welke activiteiten/ 

lesprogramma doen wij dan op school? Wat zie je de leerlingen 

doen? Hoe handelt de leerkracht? Tijdens de studiemiddag op 

15 maart geven we hier een vervolg aan.

Onderwijs in de toekomst op De Zeggewijzer;

Op basis van onze visie blikken we ook vooruit op ons 

onderwijs in de toekomst. 

Graag zien wij de volgende elementen in de toekomst een 

plekje krijgen bij ons op school: 

 Onderwijs op maat

 Engels in groep 18

  Talentontwikkeling; workshops en leren presenteren/ 

muziekimpuls, cultuur

 21Eeuwse vaardigheden*

  Zelfregulering leerlingen; de leerkracht als coachbegeleider

*  Wilt u meer weten over de 21 eeuwse vaardigheden?  

Klik op onderstaande link: https://www.youtube.com/

watch?v=Bgafr6XV53A    



4

Every end is a new beginning
Beste Ouders,

Na er lang over nagedacht te hebben 

heb ik een besluit genomen... ik ga per  

1 maart stoppen met mijn werk op de 

Zeggewijzer. Het was een moeilijke 

beslissing, want ik hou van de kinderen 

en heb lieve collega’s die ik zeker 

allemaal zal gaan missen. Maar ik krijg nu 

tijd voor mijn hobby’s en het 

allerbelangrijkste, tijd om van onze 

kleinzoon Pim te genieten!

10 Maart zal ik afscheid nemen van de 

kinderen van mijn groep. Graag wil ik u 

als ouders bedanken voor de fijne 

samenwerking en het vertrouwen wat in 

mij gesteld is. Maar vooral dat ik heb 

mogen genieten van jullie kinderen.

Vanaf 1 maart ziet de organisatie van de 

groep er als volgt uit: 

•	 	Maandag	en	dinsdag;	 

juffrouw Eva van Eekelen 

•	 	Woensdag,	donderdag	en	vrijdag;	

juffrouw Sylvia de Vrede

Groet, Annette van den Diepstraten   

KIES voor kinderen met  
gescheiden ouders!
Het CJG Drimmelen Geertruidenberg organiseert 

de spel en praatgroep KIES voor kinderen met 

gescheiden ouders. In 7 bijeenkomsten leren 

kinderen om te gaan met de nieuwe situatie en 

kunnen zij hun ervaringen delen met andere 

kinderen. 

Ingrijpende gebeurtenis

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van ouders. Het overkomt ze. Ze vinden een 

scheiding vaak een ingrijpende gebeurtenis en kunnen boos, verdrietig, verward of angstig 

worden. Kinderen begrijpen de situatie niet altijd en denken dat het hun schuld is dat papa 

en mama niet meer bij elkaar zijn en doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het weer 

goed komt. Ook het gevoel dat ze voor een van beide ouders moeten kiezen kan lang 

blijven. Niet alleen op het moment dat ze nog kind zijn, maar ook na een aantal jaren en 

zelfs tot op latere leeftijd kunnen deze gevoelens blijven bestaan. “Ik weet nu dat ik niet 

hoef te kiezen tussen mijn papa en mama.” (Anne, 10 jaar)

Verlies

Een scheiding betekent voor kinderen vooral ‘verlies’. Verlies van de vertrouwde 

gezinssituatie. Ze kunnen te maken krijgen met grote veranderingen: een minder goede 

financiële situatie, een verhuizing, verandering van school, spanningen in de familie. Ook 

zijn ouders vaak zo in beslag genomen door hun eigen problemen dat er weinig aandacht 

voor de kinderen overblijft. 

Verwerken en loslaten

Bij de spel en praatgroep kunnen kinderen hun gevoelens in een veilige omgeving uiten, 

de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te gaan met de 

scheiding en de nieuwe situatie waarin zij zich bevinden. Sem (9 jaar) “Ik vond het fijn om 

te praten met andere kinderen waarvan hun papa en mama zijn gescheiden!” Doordat het 

kind dit tijdens KIES met andere lotgenoten kan delen, werkt het helpend bij het proces van 

verwerken en loslaten. 

KIES spel- en praatgroep

Reden genoeg voor het CJG Drimmelen Geertruidenberg om voor de tweede keer de 

spel en praatgroep KIES te organiseren voor kinderen met gescheiden ouders. De groep 

start op 13 maart 2017 en is geschikt voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Een KIES spel en 

praatgroep starten en sluiten wij af met een ouderbijeenkomst. Het is voor je kind van 

belang dat beide ouders bij deze bijeenkomsten aanwezig zijn. Binnen KIES zal de nadruk 

van de ondersteuning op je kind liggen. Indien je zelf ook ondersteuning wenst als 

gescheiden ouders is dit mogelijk binnen ons CJG. 

Informatie en aanmelden KIES

Voor meer informatie of aanmelden 

van je kind voor de KIES spel  

en praatgroep kan je contact 

opnemen met het CJG,  

0162690120 en vragen naar  

Ivo van Groesen, CJG professional. 

Deelname is gratis.   

Prietpraat
•	 Juf,	school	is	best	vermoeiend	hè?	

•	 	Leerling	wijst	naar	de	ruimte	waar	de	directeur	haar	kantoor	heeft	en	zegt:	 

“Kijk dat is het bureau van de burgemeester!”

Vakantierooster 2017 / 2018 
Herfstvakantie ma 16102017

 t/m vr 20102017

Kerstvakantie  ma 25122017

 t/m vr 05012018

Voorjaarsvakantie ma 12022018

 t/m vr 16022018

2e paasdag ma 02042018

Meivakantie ma 23042018

 t/m vr 04052018

Hemelvaart do 10052018

 t/m vr 11052018

2e pinksterdag ma 21052018

Zomervakantie ma 09072018

 t/m vr 17082018
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De voorzitter leidt ongeveer 8 keer per jaar de OV vergaderingen 
en 1 keer per jaar de algemene ledenvergadering. Daarnaast ben 
je aanspreekpunt voor OV ouders en de directie van de school.

Wat bieden wij:

• Een gezellige en enthousiaste club ouders;

• Meedenken over het reilen en zeilen van activiteiten op school.

Bent u niet in de gelegenheid om overdag activiteiten op 
school te ondersteunen, maar wilt u graag op een andere 

manier een steentje bijdragen?

Wij zoeken een nieuwe voorzitter!

?

Om een beter idee te krijgen wie de 

OV is en wat we doen, nodigen we u 

van harte uit een vergadering bij te 

wonen. 

Stuur een bericht naar 

oudervereniging@zeggewijzer.nl!

Wist u dat?
•	 	18	Zeggewijzer	leerlingen	hun	typediploma	hebben	gehaald?	Daar	mogen	ze	trots	op	zijn!   


