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Kind-ouders-team; Samen 
zijn wij De Zeggewijzer

De Open Middag  
en Reunië zijn goed 
bezocht Wat hebben we allemaal 

genoten tijdens de open 
middag. Vele bezoekers 
hebben een kijkje genomen 
in onze nieuw ingerichte 
school en betrokken 
kinderen aan het werk 
gezien onder (bege)
leiding van enthousiaste 
leerkrachten. 

Tijdens de reünie werden 
herinneringen opgehaald 
en is er veel gelachen en 
besproken. 

Een aantal klassen is al op 
excursie geweest en-of 
heeft deelgenomen aan 
een workshop en projecten. 
We krijgen van externen 
complimenten over het 
gedrag van onze kinderen als 
we met de klas ‘op pad’ gaan 
of deskundigheid in de klas 
halen. Daar zijn we samen 
met de kinderen enorm trots 
op! 

Heel fijn om te ervaren dat 
ouders/verzorgers, opa’s en 
oma’s ook hun steentje bij 
willen dragen aan kwaliteit op 
De Zeggewijzer. 

Vele bezoekers bij van Van 
Vakwerk tot Meesterwerk 
groep 8 en in het museum 
van groep 1-2, leesmoeders 
en leesoma’s die wekelijks 
komen lezen, hulp bij 
activiteiten en een grote 
opkomst bij onze eerste 
inloopweek in groep 1-2  
zijn daar mooie voorbeelden 
van.  
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Zoals u weet gaan wij over op digitale 
communicatie. In de week van 4 december zult 
u een mail ontvangen waarin u gevraagd wordt u 
aan te melden bij ISY. Wilt u dat s.v.p. zo spoedig 
mogelijk in orde maken. Vanaf de Kerstvakantie 
zal het meegeven van briefjes tot de verleden 
tijd behoren en zullen ook de schoolbreed 
georganiseerde oudergesprekken digitaal 
ingepland gaan worden.  

Digitale communicatie
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•  We hebben in januari al 11 peuters in onze peutergroep. 
En er volgen nog intakes… Om deze reden komt er 
naast juffrouw Tanja een tweede leidster bij. Vanaf 
december zal juffrouw Ilona ook op dinsdagmiddag 
voor de peutergroep staan. Juffrouw Francy komt op de 
vrijdagochtend in de peutergroep werken. 

•  Onze kleutergroepen groeien vanaf januari tot einde 
schooljaar tot meer dan 30 kinderen. Daarom krijgt elke 
groep in de ochtenden een onderwijsassistent. Collega’s 
van Eskadee krijgen de gelegenheid te solliciteren naar 
deze tijdelijke vacature tot einde schooljaar. 

•  Dit schooljaar willen we ook starten met voor- en 
naschoolse opvang op onze school. Wij zullen op korte 
termijn de GGD uitnodigen de school te screenen en het 
traject vaststellen. 

•  Zoals u weet werkt juffrouw Ilona alle ochtenden als 
onderwijsassistente ter ondersteuning in groep 4, 5 en 7. 

•  Juffrouw Francy heeft de taak activiteiten-coördinator op 
zich genomen en neemt deel aan werkgroep- en  
OV vergaderingen.  

Eskadee en De Zeggewijzer; 
samen op weg naar een 
Integraal Kind Centrum

De Poëziemasjien is een apparaat vol 
gedichten, spelletjes, geluiden, muziek en 
spannende laatjes dat kleuters kennis laat 
maken met poëzie. 

Draai aan de hendel en je hoort een liedje. 
Met één druk op de knop kiest de machine 
vervolgens een opdracht uit waarbij kinderen 
moeten bewegen, denken, tekenen, luisteren 
of voelen. 

Met de Poëziemasjien maak je ook in een 
handomdraai een gedicht: de machine 
spuugt woorden uit waarmee de groep zelf 
poëzie tevoorschijn tovert. Ook kunnen de 
kinderen zelfstandig met de Poëziemasjien 
spelen, er is genoeg te ontdekken. 

Van 15 januari t/m 9 februari is het 
literatuurproject de Poëziemasjien voor de 
groepen 1/2 op school aanwezig en zullen 
zij alles zelf gaan ontdekken aan deze 
bijzondere machine.  

Groep 1/2:  
Literatuurproject  
de Poëziemasjien

De werkdruk in het basisonderwijs is enorm. Ik pleit 
voor kleinere groepen en meer handen in de klas en het 
drukken van de administratieve ballast. 

Graag wil ik de energieke leerkrachten die met plezier 
het mooiste werk wat er bestaat uitvoeren, behouden! 
Daarnaast maak ik me grote zorgen over de (nabije) 
toekomst met betrekking tot het hebben van voldoende 
bevlogen professionele leerkrachten. Het beroep moet 
beter gewaardeerd worden. 

12 december staat er een landelijke stakingsdag gepland. 
Op dit moment is echter nog niet duidelijk wat de 
onderhandelingen met het nieuwe kabinet opleveren. Om 
deze reden is het nog niet duidelijk of we daadwerkelijk 
gaan staken. U wordt, zodra dit bekend is, zo spoedig 
mogelijk geïnformeerd. Wij realiseren ons dat wanneer wij 
staken, wij u ‘opzadelen’ met een opvangprobleem en wij 
de kinderen onderwijstijd ontnemen. 

Ik wil u enorm bedanken voor uw steun en begrip in deze! 
Wij willen voorkomen dat het onderwijs aan uw (klein) 
kinderen in gevaar komt.  

In afwachting van de 
onderhandelingen met  
het kabinet…
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•  Het indrukwekkend was om met heel 
de school op schoolreis te zijn en dat 
het geweldig was om al die genietende 
kinderen te zien?

•  Dat de Vakwerk tot Meesterwerk projecten 
erg knap waren?

•  De OV er weer een nieuw lid bij heeft en 
we daar heel blij mee zijn, maar dat we 
altijd nog meer handen kunnen gebruiken?

•  Voor de kersttocht op 22 december, de 
OV nog herders zoekt? 
Graag zo spoedig mogelijk opgeven via 
oudervereniging@zeggewijzer.nl

•  Groep 5 en 6 het Verhaal van Orpheus 
gezien hebben?

•  De jaarvergadering jammer genoeg niet 
al te best bezocht is en de OV zich aan 
het beraden is over een andere opzet. 
Dat toen door de directie het digitaal 
communicatie systeem ISY en de volgende 
stappen van de visie van de school in de 
jaarvergadering gepresenteerd zijn?

•  De Doe-middagen de afgelopen weken 
erg geslaagd waren?

•  Groep 8 op 14 december naar Ahoy mag 
naar de ‘Lang leve de muziekshow’? 

•  De Open Middag en de Reunië goed 
bezocht zijn en de sfeer er goed in zat?

•  Iedereen als het goed is een brief heeft 
ontvangen over de Ouderbijdrage? 

•  Deze bijdrage nodig is om alle feestelijke 
activiteiten op school te organiseren?

•  De blokfluitlessen zijn gestart? En de 
kinderen hier veel plezier aan beleven?

•  De kinderen, die deelnemen, genieten van 
het zingen in een koor op vrijdag?

•  Alle groepen bezig zijn met 
de voorbereidingen voor een 
Sinterklaasmusical? De hele school 
alle liedjes leert? Alle klassen deel uit 
maken van de musical? Wij deze musical 
vrijdagmiddag 1 december tijdens de 
viering opvoeren met en voor elkaar? 

•  Iedereen met veel enthousiasme werkt in 
ons ‘uit de kunst lokaal’?

•  De schooltijden op 22 december van 
07.30-13.00 zijn?  

Wist u dat...

Om de kinderen op De Zeggewijzer ook dit jaar te laten genieten,
bezoekt de Sint ons met al zijn pieten.

Dinsdag 5 december is de dag, 
dat De Zeggewijzer de Sint ontvangen mag.

Om 13.15 zal hij aankomen op het grote plein. 
En de Sint vindt het fijn,
als daarbij veel ouders aanwezig zullen zijn.

Zou U dan wel achter het hek willen blijven staan
want Sinterklaas komt behoorlijk spectaculair aan.

De kinderen worden op tijd verwacht 
en opgewacht door hun eigen leerkracht.

In de ochtend hebben de groepen 1 t/m 4
in de speelzaal en hun klas, veel sinterklaasplezier.

Van de kinderen uit groep 5 t/m 8
wordt die ochtend een surprise verwacht.

We volgen de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal op tv
dus kijkt U allemaal mee?!

In de middag krijgen we een fantastische Pietenshow
zomaar cadeau!

Vol verwachting klopt ons hart...

Groet, De Sinterklaascommissie  

Sinterklaas bezoekt  
De Zeggewijzer

Team De Zeggewijzer wenst iedereen een gezellige 
Sinterklaas tijd toe en sfeervolle Feestdagen!


