WEBWIJZER oktober 2021
De herfst heeft zijn intrede gedaan. Aan de kapstokken is het ook meteen weer drukker. We merken
dat er vaak wat blijft hangen, liggen. Komende week zullen we de gevonden voorwerpen weer even
uitstallen binnen voor de kinderen en na schooltijd buiten op donderdag en vrijdag. Fijn als jullie
even meekijken!

Het is bijna zover…de opening van de nieuwbouw! Behalve alle ouders en familie die kwamen
vertellen over hun beroep in de klassen, hadden we de laatste weken ook heel veel “werkmannen”
op school. Vandaag is de oplevering van de nieuwbouw, waarbij we dus officieel alle sleutels van de
aannemer overgedragen kregen. De komende week zullen we met de groepen 7 & 8 al gaan inhuizen
en de dagopvang BLIJ en BSO de Bolderburen zullen in de herfstvakantie hun spullen inhuizen. Vanaf
maandag 1 november is de hoofdingang weer bereikbaar. De uitnodigingen voor de officiële opening
en het open huis moment zullen snel volgen.

Hoe heten we nu eigenlijk?
Vanaf nu zullen we de naam kindcentrum Wegwijzer gaan voeren, waar binnen de drie partners
dagopvang BLIJ, BSO De Bolderburen en basisschool De Wegwijzer samenwerken. Samen hebben we
ook een nieuwe website en een nieuw logo. https://kindcentrumwegwijzer.cms.socialschools.nl/

De Ouderraad is ook alweer lekker gestart om activiteiten te organiseren. Ook het schoolreisje is een
onderdeel. Binnenkort krijgen jullie een enquête om aan te geven welke ideeën er leven qua
activiteit, welke kosten jullie passend vinden en het vervoer. Ook zullen we dit in de groepen met de
leerlingen bespreken.

Groep 8 kijkt terug op een heel fijn kamp. Graag bedanken wij alle Vrienden van het Wegwijzerkamp
groep 8 voor hun bijdragen: Jumbo Janssen, Jumbo St Michielsgestel, Lunch Bewust, juf Inge,
bakkerij van Doorn, Aldi, boerderijwinkel Wiljan vd Heijden, the local gym, Golden rose.

Halloween
Er gaan weer spoken en monsters de straat op.
Dit jaar organiseren wij voor de 3e keer Halloween in Den Dungen.
Zaterdag 30 OKT 18.30-19.30
Hang de poster (bijlage) zichtbaar op of zet jezelf op de Halloween kaart als kinderen bij jou welkom
zijn voor 'trick or treat'

Zien wie er al
meedoen? https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1mG4EKV47yCdkYEuNvuQkwoyxvbx7qLyx&u
sp=sharing
Zelf ook op de kaart? https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNjiUj6E7UWeBvYNXP69gJldvUnDqbFnzUXVfHRnEyBTqYg/viewform?usp=sf_link
Meer info: www.facebook.com/groups/halloweendendungen

